
Ph
ot

o 
cr

ed
it:

 Q
ue

nn
ie

 R
iz

al
do

/W
or

ld
Fi

sh

“ဝင််ငွေင်�တိုးး��င်း�ငွေ���မြူ�ူငွေ��စီီ�ံကိးန်း်�” အားး� အားးဟား�
ငွေ�းင်််�ှချျဉ်း�ကိပ််မြူချင််�

�းတိုး်ဖကိ်အားဖ���အားစီည်း်��ျး�နှှင််် ပ်း�ငွေပ်းင််�ငွေ�းင််��ကိ်သည်း်။
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ဤအာနှှစီး�ျ�ပးကျွး� အာခေါမ်းရးကျွန်းးနှး�င်းင်ံတိုးကျွာဖွဲ့့ံ�ဖြိုးဖွဲ့း��ခေါရ�ခေါအာဂျျင်းစီီ (USAID) မ်းှတိုးစီး�င်�း အာခေါမ်းရးကျွန်းးမြူပညား
သူူ တိုးး�၏ ခေါစီတိုးန်းာထကျွးသူန်းးစီ့ာ ခေါထာကျွးပံ�ကျွူညာီမ်းုမြူဖွဲ့င်�း တိုးင်းမြူပနှး�င်း���ဖြိုးပီမြူဖွဲ့စီးသူညား။ ဤအာစီီရင်း�ံစီာပး 
အာခေါ�ကျွာင်း�အာရာမ်းျာ�အာတိုး့ကျွး ဤစီာခေါရ�သူူတိုးစီးဦး�တိုးညား�၌သူာ လူ့ံ��ဝတိုးာဝန်းးရှးဖြိုးပီ� USAID သူး�မ်းဟာ�တိုးး  
အာခေါမ်းရးကျွန်းး မြူပညားခေါထာင်းစီ�အာစီး��ရ၏ အာမြူမ်းင်းမ်းျာ� ထင်းဟာပးခေါဖွဲ့ားမြူပထာ�မြူ�င်း� မ်းရှးပး။

�းတိုး်ဖကိ်အားဖ���အားစီည်း်��ျး�နှှင််် ပ်း�ငွေပ်းင််�ငွေ�းင််��ကိ်သည်း်။
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အားကိး��အားကိး�

Rizaldo Q နှှင်�း Karim M. (၂၀၂၀) “ဝင်းခေါင့်တိုးး��င်း�ခေါမ်း့�မြူမ်းူခေါရ�စီီမ်းံကျွးန်းး�အာာ�” အာာ� အာာဟာာရ ရှုခေါထာင်�းမ်းှ �ျဉ်း�ကျွပးမြူ�င်း�။ မ်းခေါလူ့�ရှာ�နှး�င်းင်ံ၊ ပီန်းန်းးဖြိုးမ်းး�။ ကျွမ့်းာ�င်း�

အာဖွဲ့့�� (WorldFish)၊ အာစီီအာစီဉ်း အာနှှစီး�ျ�ပး၊ ၂၀၂၀-၂၉။ ကျွး� ဤစီာခေါစီာင်းအာတိုး့ကျွး ရညားညွှှန်းး�ကျွး��ကျွာ� ခေါ�ကျွာင်း� ခေါဖွဲ့ားမြူပအာပးပးသူညား။

ဝင််ငွေင်�တိုးး��င်း�ငွေ���မြူ�ူငွေ��စီီ�ံကိးန်း်� ဟားသည်း်

မြူမ်းန်းးမ်းာနှး�င်းင်ံတိုး့င်း င်း�ဖွဲ့မ်းး�လူ့�ပးင်န်းး� ကျွျ�င်း�ခေါန်းခေါသူားလူ့ညား�၊ တိုးးရးစီာာန်းးမ်းျာ�မ်းှရရှးခေါသူာ အာစီာ�အာစီာမ်းျာ� ၏ ၆၀ ရာနှုန်းး�မ်းှာ င်း�မြူဖွဲ့စီးသူညား။ ထး�ခေါ�ကျွာင်�း င်း�လူ့း�အာပးမ်းု 

မြူမ်းင်�းတိုးကျွးလူ့ာမြူ�င်း�ကျွး� မြူဖွဲ့ညာ�း�ညား�ခေါပ�နှး�င်း ရန်းးအာတိုး့ကျွး ခေါရထ့ကျွးပစီစညား�ထ�တိုးးလူ့�ပးမ်းုမ်းှာ တိုးး��မြူမ်းင်�းခေါန်း��မြူဖွဲ့စီးသူညား။ မြူဖွဲ့စီးနှး�င်းခေါမြူ�ရှးခေါသူာ ပတိုးး၀န်းး�ကျွျင်း ထး�း�ကျွးမ်းုမ်းျာ�

ကျွး� ခေါလူ့့ာ��ျခေါပ�ကျွာ၊ လူ့ူမ်းုခေါရ�အာရ လူ့ကျွး�ံနှး�င်းဖွဲ့့ယ်း ရှးဖြိုးပီ�၊ စီီ�ပ့ာ�ခေါရ�အာရ လူ့ံ�ဖြိုး��ံ�း�င်းမ်းာခေါစီခေါသူာ ခေါရသူတိုးတ ဝးခေါမ်း့�မြူမ်းူခေါရ�ကျွျင်�းစီဉ်းမ်းျာ�ကျွး� အာာမ်း�ံသူညာ�း 

ခေါရရှညား တိုးညားတိုးံ��း�င်းဖြိုးမ်း�ခေါသူာ ခေါရသူတိုးတ ဝးခေါမ်း့�မြူမ်းူခေါရ�လူ့�ပးင်န်းး� မြူမ်းန်းးမ်းာနှး�င်းင်ံ၌ ဖွဲ့့ံ�ဖြိုးဖွဲ့း��တိုးး��တိုးကျွးခေါန်းရန်းး မ်းမြူဖွဲ့စီးမ်းခေါန်း လူ့း�အာပးသူညား။ နှး�င်းင်ံတိုးကျွာ ဖွဲ့့ံ�ဖြိုးဖွဲ့း��ခေါရ� အာတိုး့ကျွး 

အာခေါမ်းရးကျွန်းးမြူပညားခေါထာင်းစီ�ခေါအာဂျျင်းစီီ (USAID) သူညား င်း�ထ�တိုးးလူ့�ပးမ်းု၊ အာလူ့�ပးသူမ်းာ�မ်းျာ�၏ ကျွ�န်းးထ�တိုးးစီ့မ်းး�အာာ�၊ အာစီာ�အာစီာရရှးနှး�င်းမ်းုနှှင်�း င်း�စီာ�သူံ��မ်းုတိုးး�ကျွး�  

(အာထူ�သူမြူဖွဲ့င်�း အာာ�န်းညား� ထး�း�ကျွးလူ့့ယ်းခေါသူာ အားမ်းးခေါထာင်းစီ�မ်းျာ�မ်းှ အာမ်းျး��သူမ်းီ� မ်းျာ�နှှင်�း ကျွခေါလူ့�င်ယ်းမ်းျာ�အာတိုး့ကျွး) မြူမ်းှင်�းတိုးင်းခေါပ�ရန်းး ရညားရ့ယ်းသူညာ�း “ဝင်းခေါင့်တိုးး��

င်း�ခေါမ်း့�မြူမ်းူခေါရ�စီီမ်းံကျွးန်းး�”ကျွး� ခေါင့်ခေါ�ကျွ� ခေါထာကျွးပံ�ခေါပ����သူညား။ ဤစီီမ်းံကျွးန်းး�သူညား အာခေါသူ�စီာ�ခေါရသူတိုးတ ဝးခေါမ်း့�မြူမ်းူခေါရ�စီန်းစီးမ်းျာ�တိုး့င်း (စီ့န်း်းဦး�တိုးီထ့င်း) စီီ�ပ့ာ�ခေါရ� 

စီ့မ်းး�ခေါ�ာင်းရှင်းတိုးး�၏ ပးဝင်းခေါ�ာင်းရ့ကျွးမ်းုမ်းျာ�အာတိုး့ကျွးလူ့ညား�ခေါကျွာင်း�၊ အားမ်းးတိုး့င်း တိုးး�ကျွးရိုး�ကျွးထ�တိုးးလူ့�ပးမ်းုနှှင်�း အာာဟာာရ တိုးန်းးဖွဲ့း�� သူးန်းာ�လူ့ညားခေါသူာ အားမ်းးခေါထာင်းစီ�

မ်းျာ�၏ �ံ��မြူဖွဲ့တိုးးမ်းုမ်းျာ�သူး� ခေါရှ�ရှုသူညာ�း ခေါစီျ�ကျွ့ကျွးတိုး့င်း� လူ့ကျွးလူ့ီဝယ်းယ်ူမ်းုတိုးး�၌ လူ့ူမ်းုအာမ်းူ အာကျွျင်�းခေါမြူပာင်း�လူ့�ရန်းး သူတိုးင်း�စီကျွာ�မ်းျာ� တိုးး��မြူမ်းှင်�းခေါရ�တိုးး�အာတိုး့ကျွး

လူ့ညား�ခေါကျွာင်း� အာ�့င်�းလူ့မ်းး�ခေါကျွာင်း�မ်းျာ� ခေါထာကျွးပံ�ခေါပ� နှး�င်းမ်းညားမြူဖွဲ့စီးသူညား။

ငွေကိျ�ဇူးး�တိုးင််လွှာား

နှး�င်းင်ံတိုးကျွာဖွဲ့့ံ�ဖြိုးဖွဲ့း��ခေါရ�အာတိုး့ကျွး အာခေါမ်းရးကျွန်းးမြူပညားခေါထာင်းစီ�ခေါအာဂျျင်းစီီ (USAID) သူညား ‘ဝင်းခေါင့်တိုးး��င်း�ခေါမ်း့�မြူမ်းူခေါရ�စီီမ်းံကျွးန်းး�’ ကျွး� ခေါင့်ခေါ�ကျွ�ခေါထာကျွးပံ�ခေါပ����သူညား။ 

ဤလူ့�ပးင်န်းး�ကျွး� ကျွမ့်းာ�င်း�အာဖွဲ့့�� (WorldFish) မ်းှ ဦး�ခေါ�ာင်းခေါသူာ င်း�-စီး�ကျွးပျး��ခေါရ� စီာ�န်းပးရးကျွာာစီန်းစီးမ်းျာ�(FISH)နှှင်�း �း�င်းခေါသူာ CGIAR (အာမြူပညားမြူပညား�း�င်းရာ 

စီး�ကျွးပျး��ခေါရ�သူ�ခေါတိုးသူန်း အာတိုးး�င်းပင်း�ံအာဖွဲ့့��)၏ သူ�ခေါတိုးသူန်း အာစီီအာစီဉ်း အာစီးတိုးးအာပး�င်း�အာမြူဖွဲ့စီး ခေါ�ာင်းရ့ကျွး���သူညား။ CGIAR Trust Fund (ယ်ံ��ကျွညားအာပးနှှံမ်းုရန်းးပံ� 

ခေါင့်) သူး� ထညာ�းဝင်းလူ့ှူဒါးန်းး�သူူတိုးး�ကျွ ဤအာစီီအာစီဉ်းကျွး� ခေါထာကျွးပံ�ကျွူညာီသူညား။

�ကိ်သ�ယ််�န်း်

မ်းခေါလူ့�ရှာ�နှး�င်းင်ံ၊ ပီန်းန်းးဖြိုးမ်းး�ရှး ကျွမ့်းာ�င်း�အာဖွဲ့့�� (WorldFish)၊ �ကျွးသူ့ယ်းခေါရ�နှှင်�း ခေါစီျ�ကျွ့ကျွးဌာာန်း၊ (WorldFish Communications and Marketing Department, 

Jalan Batu Maung, Batu Maung, 11960 Bayan Lepas, Penang, Malaysia. Email: worldfishcenter@cgiar.org)

တိုးီ��င််ဖန်း်တိုးီ��ု-အားငွေ��ငွေ��ချ�င်််မြူပ်ု�းန်း်် (ချ�ီငွေ��တိုးစီ်ဖ် ကိ�န်း်��န်း်� လွှား�င််စီင််)

ဤစီာခေါစီာင်းတိုး့င်း ပး၀င်းခေါသူာ အာခေါ�ကျွာင်း�အာရာမ်းျာ�ကျွး� တိုးီထ့င်းဖွဲ့န်းးတိုးီ�မ်းု အာခေါထ့ခေါထ့�့င်�းမြူပ�မ်းးန်း်း Creative Commons Attribution-Non-Commercia-No 

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC 4.0) ခေါအာာကျွးတိုး့င်းလူ့း�င်းစီင်း�ျခေါပ�ထာ�သူမြူဖွဲ့င်�း၊မ်းူလူ့စီာသူာ�ကျွး� စီန်းစီးတိုးကျွျ ကျွး��ကျွာ�မြူ�င်း�နှှင်�း ခေါမြူပာင်း�လူ့�မြူ�င်း�၊ အာသူ့င်း

ခေါမြူပာင်း�မြူ�င်း� သူး�မ်းဟာ�တိုးး မ်းညားသူညာ�းန်းညား�နှှင်�းမ်း့ တိုးညားခေါ�ာကျွးမြူ�င်း� မ်းမြူပ����လူ့့င်း မ်းညားသူညာ�းစီာန်းယ်းဇင်း� (သူတိုးင်း�မ်းီဒါီယ်ာ)၌မ်း�း� စီီ�ပ့ာ�မြူဖွဲ့စီးမ်းဟာ�တိုးးခေါသူာ မြူပန်းးလူ့ညား

အာသူံ��မြူပ�မြူ�င်း�၊မြူဖွဲ့န်း်းမြူဖွဲ့ူ�မြူ�င်း�နှှင်�း မြူပန်းးလူ့ညားထ�တိုးးလူ့�ပးမြူ�င်း�တိုးး�ကျွး� �့င်�းမြူပ�သူညား။

© 2020 WorldFish.

�း�င််�ဓားတိုး်ပ်ံ�ပ်း�င််�ှင််

ဤစီာခေါစီာင်း၏ ခေါရှ�ဖွဲ့ံ��၊ စီာမ်းျကျွးနှှာ ၂၊ ၈ တိုးး�အာတိုး့ကျွး Quennie Rizaldo/WorldFish နှှင်�း စီာမ်းျကျွးနှှာ ၁ အာတိုး့ကျွး ကျွမ့်းာ�င်း�အာဖွဲ့့�� (WorldFish) မ်းှ သူန်းး�သူန်းး�ခေါ�့တိုးး�

၏ မ်းူရင်း�ဓာာတိုးးပံ�မ်းျာ�မြူဖွဲ့စီးသူညား။

�သကိ်�း�င််ငွေ�ကိးင််� မြူင်င််��း�မြူချင််�

ဤခေါန်းရာ၌ ခေါဖွဲ့ားမြူပထာ�ခေါသူာ ထင်းမြူမ်းင်း�ျကျွးမ်းျာ�သူညား စီာခေါရ�သူူမ်းျာ�နှှင်�းသူာ သူကျွး�း�င်းဖြိုးပီ�၊ နှး�င်းင်ံတိုးကျွာ ဖွဲ့့ံ�ဖြိုးဖွဲ့း��ခေါရ�အာတိုး့ကျွး အာခေါမ်းရးကျွန်းးမြူပညားခေါထာင်းစီ�ခေါအာဂျျင်းစီီ 

(USAID)၊ အာခေါမ်းရးကျွန်းးမြူပညားခေါထာင်းစီ�အာစီး��ရ၊ ကျွမ့်းာ�င်း�အာဖွဲ့့�� (WorldFish)၊ င်း�-စီး�ကျွးပျး��ခေါရ� စီာ�န်းပးရးကျွာာစီန်းစီးမ်းျာ� (FISH) အာတိုး့ကျွး CGIAR သူ�ခေါတိုးသူန်းအာစီီအာစီဉ်း 

သူး�မ်းဟာ�တိုးး CGIAR (အာမြူပညားမြူပညား �း�င်းရာ စီး�ကျွးပျး��ခေါရ�သူ�ခေါတိုးသူန်း အာတိုးး�င်းပင်း�ံ အာဖွဲ့့��) တိုးး�၏ အာမြူမ်းင်းမ်းျာ� ထင်းဟာပးခေါဖွဲ့ားမြူပထာ�မြူ�င်း� မ်းရှးပး။

“ဝင််ငွေင်�တိုးး��င်း�ငွေ���မြူ�ူငွေ��စီီ�ံကိးန််း�” အားး� အားးဟား� ရှုငွေ�းင်််�ှ ချျဉ်း�ကိပ််မြူချင််�
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န်းးဒါးန်း်�

နှး�င်းင်ံတိုးကျွာဖွဲ့့ံ�ဖြိုးဖွဲ့း��ခေါရ�အာတိုး့ကျွး အာခေါမ်းရးကျွန်းးမြူပညားခေါထာင်းစီ�ခေါအာဂျျင်းစီီ (USAID) သူညား “ဝင်းခေါင့်တိုးး�� င်း�ခေါမ်း့�မြူမ်းူခေါရ�စီီမ်းံကျွးန်းး�” ကျွး� ခေါင့်ခေါ�ကျွ�ခေါထာကျွးပံ�ခေါပ�သူညား။ 

၂၀၁၉ ��နှှစီးမ်းှ ၂၀၂၄ ��နှှစီးအာထး ခေါ�ာင်းရ့ကျွး မ်းညာ�း ဤစီီမ်းံကျွးန်းး�ကျွး� ကျွမ့်းာ�င်း�အာဖွဲ့့�� (WorldFish) သူညား င်း�လူ့�ပးင်န်းး�ဦး�စီီ�ဌာာန်း၊ မြူမ်းန်းးမ်းာနှး�င်းင်ံင်း�လူ့�ပးင်န်းး�အာဖွဲ့့���ျ�ပး၊ မြူမ်း

န်းးမ်းာ�အာခေါသူ�စီာ�ခေါ�ျ�ခေါင့်ကျွ�မ်းပဏီီလူ့ီမ်းးတိုးကျွး (BRAC) ၊ ကျွရို�ဏီာလူ့ူမ်းုစီညား�လူ့ံ��ညာီညွှ့တိုးးခေါရ�အာသူင်း� (KMSS)၊ ဖွဲ့ယ်း�ံ�အာင်း�ထးန်းး�သူးမ်းး�ခေါရ�ခေါကျွားမ်းတိုးီ၊ အာမြူပညားမြူပညား 

�း�င်းရာ ခေါရစီီမ်းံ�န်း်း�့�မ်းုဌာာန်း (IWMI) နှှင်�း ပကျွး-နှး�င်းင်ံတိုးကျွာဖွဲ့့ံ�ဖြိုးဖွဲ့း��ခေါရ�အာဖွဲ့့��အာစီညား� (PACT) မ်းးတိုးးဖွဲ့ကျွးအာဖွဲ့့��အာစီညား�မ်းျာ�နှှင်�း ပူ�ခေါပးင်း� အာခေါကျွာင်းအာထညားခေါဖွဲ့ားသူညား။

ဤစီီမ်းံကျွးန်းး�သူညား မ်းခေါကျွ့�၊ မ်းနှတခေါလူ့�၊ စီစီးကျွး�င်း�၊ ကျွ�ျင်းနှှင်�း ရှမ်းး�မြူပညားခေါတိုးာင်းပး�င်း�နှှင်�း အာခေါရှ�ပး�င်း�တိုးး�ရှး ပစီးမ်းှတိုးးထာ�လူ့ူဦး�ခေါရကျွး� အာာရိုံ�စီူ�စီး�ကျွးသူညား။ ရညားမ်းှန်းး��ျကျွးမ်းှာ

 အာထူ�သူမြူဖွဲ့င်�း မ်းျး���ကျွးပ့ာ�အာသူကျွးအာရ့ယ်း အာမ်းျး��သူမ်းီ�မ်းျာ�နှှင်�း ကျွခေါလူ့�င်ယ်းမ်းျာ� အာ�ကျွာ� ၀င်းခေါင့်တိုးး��ခေါရ�၊ �င်း�ရ�နှ့မ်းး�ပး�မ်းု ခေါလူ့့ာ��ျခေါရ�၊ အာစီာ�အာစီာ အာမ်းျး��အာမ်းယ်း

စီံ� တိုးး��တိုးကျွးရရှးခေါရ�တိုးး�ကျွး� မြူမ်းှင်�းတိုးင်းခေါပ� ရန်းး အာာ�လူ့ံ��ပးဝင်း၍ ခေါရရှညားတိုးညားတိုးံ�ခေါသူာ အာခေါသူ�စီာ� ခေါရသူတိုးတ ဝးခေါမ်း့�မြူမ်းူခေါရ�လူ့�ပးင်န်းး�ကျွး� ပံ�ပး��ကျွူညာီရန်းးမြူဖွဲ့စီးသူညား။ 

ဤ စီီမ်းံကျွးန်းး�တိုး့င်း တိုးးကျွျခေါသူာ ရညားရ့ယ်း�ျကျွး (၃) ရပးရှးသူညား။

၁။ ခေါမြူမ်းယ်ာနှှင်�းခေါရအာသူံ��မြူပ�မ်းုတိုးး��တိုးကျွးလူ့ာမြူ�င်း�မြူဖွဲ့င်�း အာခေါသူ�စီာ� ခေါရသူတိုးတ ဝးခေါမ်း့�မြူမ်းူထ�တိုးးလူ့�ပးမ်းု၊ အာရညားအာခေါသူ့�မြူမ်းင်�း သူ့င်း�အာာ�စီ�မ်းျာ� (အာစီာ၊ မ်းျး��ခေါစီ�နှှင်�း 

ပစီစညား�ကျွးရးယ်ာ)၊ စီ့မ်းး�ရညားမြူမ်းှင်�းတိုးင်းမြူ�င်း�၊ ထ�တိုးးလူ့�ပးမ်းုစီန်းစီးမ်းျာ�အာတိုး့ကျွး သူ�ခေါတိုးသူန်းနှှင်�း ခေါ�ျ�ခေါင့် ရယ်ူ�့င်�းတိုးး� ရရှးအာသူံ��မြူပ�နှး�င်းမ်းု တိုးး��မြူမ်းှင်�းခေါပ�ရန်းး။

၂။ မြူပညားတိုး့င်း�ခေါစီျ�ကျွ့ကျွးမ်းျာ�သူး� တိုးး��မြူမ်းှင်�းခေါရာင်း��ျနှး�င်းခေါရ�၊ ခေါ��ကျွင်း�လူ့ံ�ဖြိုး��ံခေါသူာ င်း�နှှင်�းင်း�ထ�တိုးးကျွ�န်းးမ်းျာ�ကျွး� စီဉ်း�ကျွး မ်းမြူပတိုးး ခေါထာကျွးပံ�ခေါပ�ခေါရ�တိုးး� ခေါသူ�ျာ

ခေါစီရန်းးအာတိုး့ကျွး ခေါစီျ�ကျွ့ကျွးအာခေါမြူ�မြူပ�စီန်းစီး �ျဉ်း�ကျွပးမ်းုမ်းျာ� ဖွဲ့့ံ�ဖြိုးဖွဲ့း��တိုးး��တိုးကျွး အာသူံ���ျ နှး�င်းခေါစီရန်းး။

၃။ လူ့ူမ်းုအာမ်းူအာကျွျင်�းခေါမြူပာင်း�လူ့�ခေါရ�အာသူးပညာာခေါပ� (SBCC) လူ့ုပးရှာ�ခေါ�ာင်းရ့ကျွးမ်းုမ်းျာ�မ်းှတိုးစီး�င်�း ပး�မ်းး� ခေါကျွာင်း�မ်း့န်းးခေါသူာ အာာဟာာရနှှင်�း ထးခေါရာကျွးခေါသူာ ခေါရ-

မ်းးလူ့ာ ာ-သူန်း်းရှင်း�ခေါရ� (WASH) ကျွျင်�းစီဉ်းမ်းျာ� မြူဖွဲ့န်း်းမြူဖွဲ့ူ�ခေါပ�ရန်းးနှှင်�း ခေါ��ကျွင်း�လူ့ံ�ဖြိုး��ံခေါသူာ အာစီာ�အာစီာ ခေါရသူတိုးတ ဝးနှှင်�း အာမြူ�ာ� င်း�အာခေါမြူ��ံထ�တိုးးကျွ�န်းးမ်းျာ� ထ�တိုးးလူ့�ပး

မြူ�င်း�နှှင်�း မြူပ�မြူပင်းမြူ�င်း� လူ့�ပးင်န်းး�စီဉ်းတိုးး�၌ စီ့မ်းး�ရညား ဖွဲ့့ံ�ဖြိုးဖွဲ့း��တိုးး��တိုးကျွးခေါစီရန်းး။

ဤစီီမ်းံကျွးန်းး�၏ ပးဝင်းခေါ�ာင်းရ့ကျွးမ်းုမ်းျာ�သူညား မြူမ်းန်းးမ်းာနှး�င်းင်ံအာတိုး့င်း� အာာဟာာရ�ျး�တိုး��မ်းုအာတိုး့ကျွး အာခေါမြူ��ံ အာခေါ�ကျွာင်း�ရင်း�မ်းျာ� မြူဖွဲ့စီးခေါသူာ မ်းးသူာ�စီ�အာတိုး့ကျွး

 အာစီာ�အာစီာနှှင်�း အာာဟာာရခေါ��ကျွင်း�လူ့ံ�ဖြိုး��ံမ်းု မ်းရှးမြူ�င်း�၊ မြူပ�စီ�ခေါစီာင်�းခေါရှာကျွးမ်းု မ်းလူ့ံ�ခေါလူ့ာကျွးမြူ�င်း�နှှင်�း ကျွျန်းး�မ်းာခေါရ�အာတိုး့ကျွး မ်းခေါကျွာင်း�ခေါသူာ ပတိုးးဝန်းး�ကျွျင်းတိုးး� 

အာတိုး့ကျွး ရညားရ့ယ်းလူ့�ပးခေါ�ာင်းမြူ�င်း�မြူဖွဲ့စီးသူညား။ (UNICEF 2013)

အာာဟာာရ�ျး�တိုး��မ်းုနှှင်�း အာန်းညား�လူ့း�/အာဏီ�အာာဟာာရဓာာတိုးး�ျး�တိုး��မ်းုတိုးး�သူညား အာသူကျွး ၅ နှှစီးခေါအာာကျွး ကျွခေါလူ့�င်ယ်းမ်းျာ�နှှင်�း မ်းျး���ကျွးပ့ာ�အာရ့ယ်းအာမ်းျး��သူမ်းီ�မ်းျာ� 

(MOHS 2018) အာခေါပ် �း��ကျွျး��သူကျွးခေါရာကျွးမ်းုရှးဖြိုးပီ�၊ ကျွ�န်းးထ�တိုးးစီ့မ်းး�အာာ�နှှင်�း စီီ�ပ့ာ�ခေါရ�ဖွဲ့့ံ�ဖြိုးဖွဲ့း��တိုးး��တိုးကျွးမ်းုအာတိုး့ကျွး ခေါရရှညားအာကျွျး���ကျွးမ်းျာ�ပးရှးသူညား။

ဤစီီမ်းံကျွးန်းး�သူညား အာစီး��ရ၏ ကျွဏ္ဍခေါပးင်း�စီံ�ပးဝင်းခေါသူာ အာမ်းျး��သူာ�အာာဟာာရဖွဲ့့ံ�ဖြိုးဖွဲ့း��မ်းု�း�င်းရာ (င်း�နှှစီး) စီီမ်းံကျွးန်းး� (MS-NPAN)၁ ကျွး� ထင်းဟာပးခေါစီခေါသူာ အာာဟာာရ

�ျး�တိုး��မ်းုတိုးး�ကျွးဖွဲ့ျကျွးခေါရ� နှး�င်းင်ံခေါတိုးားအာ�င်�း ခေါ�ာင်းရ့ကျွး�ျကျွးနှှင်�း လူ့း�ကျွးခေါလူ့ျာညာီစီ့ာ �ျးတိုးး�ကျွးထာ�သူညား။

ထး� MS-NPAN စီီမ်းံကျွးန်းး�သူညား သူကျွး�း�င်းရာ ၀န်းးကြီးကျွီ�ဌာာန်းမ်းျာ�၊ အာစီး��ရမ်းဟာ�တိုးးခေါသူာ အာဖွဲ့့��အာစီညား�/NGO မ်းျာ�နှှင်�း ပ�ဂျဂလူ့းကျွကျွဏ္ဍမ်းျာ�မ်းှ ပး၀င်းခေါ�ာင်းရ့ကျွးသူူမ်းျာ�အာာ�လူ့ံ��

အာတိုး့ကျွး လူ့း�အာပး�ျကျွးမ်းျာ�နှှင်�း မြူမ်းန်းးမ်းာ�စီး�ကျွးပျး��ခေါရ�ဖွဲ့့ံ�ဖြိုးဖွဲ့း��တိုးး��တိုးကျွးမ်းုမ်းဟာာဗျူျူ ဟာာ (ADS)၂ တိုးး� ပူ�ခေါပးင်း�ခေါ�ာင်းရ့ကျွး အာခေါမြူဖွဲ့ရှာရာ၌ အာာ�မြူဖွဲ့ညာ�းကျွူညာီလူ့ျကျွးရှးသူညား။

မ်းနှတခေါလူ့�တိုးး�င်း�၊ မ်းတိုးတ ရာဖြိုးမ်းး�ရှး င်း�ခေါမ်း့�မြူမ်းူခေါရ�လူ့�ပးင်န်းး�တိုးစီး��၏ ရးတိုးးသူးမ်းး��ျးန်းးလူ့့န်းး လူ့ုပးရှာ�မ်းုမ်းျာ�၌ ပးဝင်း���ခေါသူာ အာမ်းျး��သူမ်းီ�မ်းျာ�။
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ဤစီးတိုး�်�၏�ည်း်��ယ််ချျကိ်

ဤစီာတိုးမ်းး�သူညား ပးဝင်းပတိုးးသူကျွးသူူမ်းျာ� (အာခေါကျွာင်းအာထညားခေါဖွဲ့ားမ်းညာ�း မ်းးတိုးးဖွဲ့ကျွးအာဖွဲ့့��အာစီညား�မ်းျာ�မ်းှ ၀န်းးထမ်းး�မ်းျာ�၊ ကျွမ့်းာ�င်း�အာဖွဲ့့��-WorldFish မ်းှ ၀န်းးထမ်းး�မ်းျာ�၊ 

အာလူ့ှူရှင်းမ်းျာ�၊ လူ့ူမ်းုအာသူး�င်း�အာဝး�င်း�မ်းျာ�) အာ�ကျွာ� စီီမ်းံကျွးန်းး�တိုးစီးခေါလူ့့ာကျွး ခေါ�ာင်းရ့ကျွးခေါသူာ �ျဉ်း�ကျွပးမ်းုမ်းျာ�နှှင်�းစီပးလူ့ျဉ်း�၍ ခေါယ်�ူယ်ျ န်းာ�လူ့ညားမ်းု ရရှးခေါစီရန်းး 

ခေါထာကျွးကျွူခေါပ�သူညား။ ဤ�ျဉ်း�ကျွပးန်းညား�မ်းျာ�သူညား ကျွမ့်းာ�င်း�အာဖွဲ့့�� (WorldFish) ၏ မြူမ်းန်းးမ်းာနှး�င်းင်ံနှှင်�း အားမ်းးန်းီ��ျင်း�နှး�င်းင်ံမ်းျာ�ရှး အာမြူ�ာ�စီီမ်းံကျွးန်းး�မ်းျာ�မ်းှ အာခေါတိုး့�အာကြီးကျွ�ံ

အာခေါပ်တိုး့င်း အာခေါမြူ��ံထာ� သူညား။ ဤစီာတိုးမ်းး�သူညား လူ့မ်းး�ညွှှန်းးစီာခေါစီာင်းတိုးစီး��မ်း့သူာမြူဖွဲ့စီးသူမြူဖွဲ့င်�း ပးဝင်းခေါ�ာင်းရ့ကျွးသူူမ်းျာ�ထံမ်းှ တိုးံ�မြူပန်းးထင်းမြူမ်းင်း�ျကျွးနှှင်�း အာကြီးကျွံမြူပ�

�ျကျွးမ်းျာ�ကျွး� ကြီးကျွး��း�ပးသူညား။ ပစီးမ်းှတိုးးထာ�ခေါသူာ လူ့ူမ်းုအာဖွဲ့့��အာစီညား� မ်းျာ�အာာ�လူ့ံ�� ပးဝင်းနှး�င်းရန်းးနှှင်�း အာဓားပပာယ်းရှးဖြိုးပီ� ကျွျယ်းကျွျယ်းမြူပန်း်းမြူပန်း်း �ကျွးစီပး�ျဉ်း�ကျွပးမ်းုမ်းျာ� 

အာမြူဖွဲ့စီး ခေါသူ�ျာခေါစီရန်းး ပးဝင်းခေါ�ာင်းရ့ကျွးသူူမ်းျာ�အာခေါန်းမြူဖွဲ့င်�းလူ့ညား� ဤစီီမ်းံကျွးန်းး�အာဖွဲ့့��နှှင်�း မ်းညားသူညားတိုးး�ကျွး� ခေါ�ာင်းရ့ကျွးမ်းညား၊ မ်းညားသူညားတိုးး�ကျွး� မ်းခေါ�ာင်းရ့ကျွး စီသူညား

တိုးး�ကျွး� ပ့င်�းပ့င်�းလူ့င်း�လူ့င်း� �ကျွးသူ့ယ်းခေါမြူပာ�း� ရန်းး တိုးး�ကျွးတိုး့န်းး�အာာ�ခေါပ�ပးသူညား။

မြူမ်းန်းးမ်းာနှး�င်းင်ံ၊ မြူမ်းစီးဝကျွွန်းး�ခေါပ်၊ ဖွဲ့ျာပံ�ဖြိုးမ်းး�တိုး့င်း မ်းှတိုးးတိုးမ်းး�စီာအာ�ပး မြူပသူခေါန်းခေါသူာ အာခေါသူ�စီာ�င်း�ခေါမ်း့�မြူမ်းူခေါရ� ခေါတိုးာင်းသူူ အာမ်းျး��သူမ်းီ�တိုးစီးဦး�။
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အားဓားကိ
ပ်းဝင််ငွေ�းင််��ကိ်�ု

န်းည်း်�လွှာ�်��ျး�နှှင်််ငွေဖး်မြူပ်ချျကိ်
(�ည်း်သး��ည်း်ပ်ံ�?)

ပ်စီ်�ှတိုး်�း�ငွေသး
ပ်�းသတိုး် 

ငွေ�းင််��ကိ်�ည်း််အားဖ��� �ကိးချျးန်း်/ ကြိကိး�်နှုန်း်�

အာာဟာာရ�း�င်းရာ 

�ရာမြူဖွဲ့စီးသူင်းတိုးန်းး� 

(TOT) ၊ ထးခေါရာကျွး

ခေါသူာ 

ခေါရ-မ်းးလူ့ာ ာ-သူန်း်းရှင်း�

ခေါရ� (WASH) 

ကျွျင်�းစီဉ်းမ်းျာ�၊ 

အာစီာ�အာစီာလူ့ံ�ဖြိုး��ံ

စီးတိုးး�ျ

ရမ်းုနှှင်�း 

အာရညားအာခေါသူ့� 

ထးန်းး��ျ�ပးမ်းု

(အာခေါသူ�စီာ� 

ခေါရသူတိုးတ ဝး 

ခေါမ်း့�မြူမ်းူခေါရ�သူင်းတိုးန်းး�

နှှင်�း တိုး့�ဖွဲ့ကျွးလူ့ျကျွး) 

ဤသူင်းတိုးန်းး�တိုး့င်း အာစီာ�အာစီာအာမ်းျး�� အာမ်းယ်းစီံ�မြူ�င်း�၊ ခေါသူ�င်ယ်းခေါသူာ ဌာာခေါန်း မ်းျး��စီးတိုးး (SIS) (ခေါ�းင်း�တိုးစီးရာသူာ�) င်း�/

ပ�စီ့န်းးင်ယ်းခေါလူ့�မ်းျာ� အာပးအာ၀င်း င်း� (နှှင်�း အာမြူ�ာ�တိုးးရးစီာာန်းးမ်းျာ�မ်းှ ရရှးခေါသူာ အာစီာ�အာစီာမ်းျာ�) စီာ�သူ�� မြူ�င်း�နှှင်�း ထးခေါရာကျွး

ခေါသူာ ခေါရ-မ်းးလူ့ာ ာ-သူန်း်းရှင်း�ခေါရ� (WASH) ကျွျင်�းစီဉ်း မ်းျာ� ကျွျင်�းသူ��မြူ�င်း�တိုးး�၏ အာခေါရ�ပးပံ� ကျွး� အာာရိုံ�စီူ�စီး�ကျွးထာ�သူညား။ 

ဤသူင်းတိုးန်းး�သူညား အာထူ�သူမြူဖွဲ့င်�း မ်းျး��ပ့ာ�နှး�င်းခေါသူာ အာသူကျွးအာရ့ယ်း ခေါရာကျွးခေါန်းသူညာ�း အာမ်းျး��သူမ်းီ�မ်းျာ�နှှင်�း ၅ နှှစီး

ခေါအာာကျွးကျွခေါလူ့�င်ယ်းမ်းျာ� အာာဟာာရတိုးး��မြူမ်းှင်�း ရရှးခေါစီရန်းး ခေါသူ�ျာခေါစီသူညား။ 

ခေါရသူတိုးတ ဝးခေါမ်း့�မြူမ်းူ-ထ�တိုးးလူ့�ပးမ်းု တိုးး��မြူမ်းှင်�းမြူ�င်း�နှှင်�း ခေါကျွာင်း�မ်း့န်းးခေါသူာ အာာဟာာရနှှင်�း ခေါရ-မ်းးလူ့ာ ာ-သူန်း်းရှင်း� ခေါရ� (WASH) 

ကျွျင်�းစီဉ်းမ်းျာ� တိုးး��တိုးကျွးကျွျင်�းသူံ� မြူ�င်း�တိုးး�မြူဖွဲ့င်�း 

မ်း့တိုး-မြူပညာ�းစီံ�ခေါသူာ သူတိုးင်း�စီကျွာ� တိုးစီးရပးကျွး� ကျွူမ်း့ခေါပ�နှး�င်းခေါရ�သူညား ဤစီီမ်းံကျွးန်းး�ကျွ အာထူ�မြူပ�ခေါဖွဲ့ားမြူပ ထာ�ခေါသူာ

 အာခေါရ�ကြီးကျွီ�ကျွးစီစရပး မြူဖွဲ့စီးသူညား။

သူင်းတိုးန်းး�သူာ�မ်းျာ�ကျွလူ့ညား� ပံ�ပး�� ကျွူညာီမ်းုန်းညား�လူ့မ်းး�အာမ်းျး��မ်းျး��အာသူံ��မြူပ�ကျွာ ၎င်း�တိုးး� ခေါလူ့�လူ့ာထာ�ခေါသူာ အာခေါ�ကျွာင်း�

ရပးတိုးစီး��စီီကျွး� (မြူပန်းးလူ့ညား) သူရို�ပးမြူပ�ကျွမ်းညားဟာ� ခေါမ်း့ားလူ့င်�းသူညား။

အာခေါကျွာင်းအာထညားခေါဖွဲ့ား�ကျွ

သူညာ�း. မ်းးတိုးးဖွဲ့ကျွး အာဖွဲ့့��အာစီညား�

မ်းျာ�မ်းှ လူ့ူထ�စီညား�ရိုံ��ခေါရ�မ်းှူ�

မ်းျာ�

ကျွမ်းာ�င်း�အာဖွဲ့့�� (WorldFish)

မ်းှ ပညာာရှင်းအာဖွဲ့့�� (team)

င်း�လူ့�ပးင်န်းး� ဦး�စီီ�ဌာာန်းမ်းှ ရးတိုးးသူးမ်းး��ျးန်းး

လူ့့န်းးန်းညား�ပညာာနှှင်�း အာစီာ�အာစီာလူ့ံ�ဖြိုး��ံမ်းု

၊ အာရညားအာခေါသူ့�ထးန်းး��ျ�ပးမ်းု ကျွွမ်းး�ကျွျင်း

ပညာာရှင်း (သူး�မ်းဟာ�တိုးး အာတိုးး�င်းပင်း�ံ တိုးစီးဦး�)

�ှတိုး်စီ� -

• သူင်းတိုးန်းး�သူာ�တိုးး�၏ စီာတိုးတိုးးခေါမြူမ်းာကျွးမ်းု

အာ�င်�း

• ဟာူသူညား အာ�ယ်းန်းညား�။

• သူင်းတိုးန်းး�သူာ�တိုးး� အာဂျဂလူ့းပးလူ့း� 

သူး�မ်းဟာ�တိုးး ဗျူမ်းာလူ့း� န်းာ�လူ့ညားနှး�င်းပး 

သူလူ့ာ�။

(ရးတိုးးသူးမ်းး��ျးန်းးလူ့့န်းး

န်းညား�ပညာာနှှင်�း အာစီာ�

 အာစီာလူ့ံ�ဖြိုး��ံမ်းု၊ အာရညား 

အာခေါသူ့�ထးန်းး��ျ�ပးမ်းုတိုးး�ကျွး� 

�ျန်းးလူ့ှပး၍)

အာခေါသူ�စီာ� ခေါရ သူတိုးတ ဝး

ခေါမ်း့�မြူမ်းူခေါရ�လူ့�ပးင်န်းး� 

(SSA) နှှင်�း ခေါပးင်း�စီပး

လူ့ျကျွး

၇ ရကျွး၊ 

အာာဟာာရသူင်းတိုးန်းး� ၃ 

ရကျွးယ်ူမ်းညား။

ရးတိုးးသူးမ်းး��ျးန်းးလူ့့န်းး

သူင်းတိုးန်းး� ၃ ရကျွး ယ်ူ

မ်းညား။

ပ်ံ�စီံ�ျး�

ဤစီမ်းကျွးန်းး�သူညား မ်းးမ်းးအာခေါကျွာင်းအာထညားခေါဖွဲ့ားမ်းညာ�း စီမ်းကျွးန်းး�န်းယ်းပယ်းကျွး� ညွှန်းးမြူပမြူ�င်း�မြူဖွဲ့င်�း မ်းးတိုးးဖွဲ့ကျွးအာဖွဲ့��အာစီညား� မ်းျာ�၏ ပးဝင်းခေါ�ာင်းရ့ကျွးလူ့း�စီးတိုးးကျွး� �ကျွးစီပးခေါပ�ထာ�သူညား။ လူ့ထ�စီညား�ရို��ခေါရ�မ်းူ�မ်းျာ�မ်းတိုးစီး�င်�း စီမ်းကျွးန်းး�ကျွး� 

အာခေါကျွာင်းအာထညားခေါဖွဲ့ားမ်းညာ�း မ်းးတိုးးဖွဲ့ကျွးအာဖွဲ့��အာစီညား�မ်းျာ�သူညား မြူမ်းန်းးမ်းာနှး�င်းင်�း�င်းရာ ကျွမ်းာ�င်း�အာဖွဲ့�� (WorldFish) ၏ န်းညား�ပညာာပံ�ပး��မ်းမြူဖွဲ့င်�း အာဓားကျွပးဝင်း ခေါ�ာင်းရ့ကျွးရမ်းညာ�း န်းယ်းပယ်းမ်းျာ�ကျွး� တိုးး�ကျွးရိုး�ကျွး အာခေါကျွာင်းအာထညားခေါဖွဲ့ားရန်းး မြူဖွဲ့စီးသူညား။ (ဇယ်ာ� ၁)
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အားဓားကိ
ပ်းဝင််ငွေ�းင််��ကိ်�ု

န်းည်း်�လွှာ�်��ျး�နှှင်််ငွေဖး်မြူပ်ချျကိ်
(�ည်း်သး��ည်း်ပ်ံ�?)

ပ်စီ်�ှတိုး်�း�ငွေသး
ပ်�းသတိုး် 

ငွေ�းင််��ကိ်�ည်း််အားဖ��� �ကိးချျးန်း်/ ကြိကိး�်နှုန်း်�

အာခေါမြူ��ံအာာဟာာရ

နှှင်�း ထးခေါရာကျွးခေါသူာ 

ခေါရ-မ်းးလူ့ာ ာ-သူန်း်းရှင်း�

ခေါရ� 

(WASH) ကျွျင်�းစီဉ်း

မ်းျာ�၊ အာစီာ�အာစီာ

လူ့ံ�ဖြိုး��ံစီးတိုးး�ျရမ်းုနှှင်�း 

အာရညားအာခေါသူ့� 

ထးန်းး��ျ�ပးမ်းု 

သူင်းတိုးန်းး�

ဤစီီမ်းံကျွးန်းး�၏အာစီးတိုးးအာပး�င်း�တိုးစီး��ကျွး�/အာမြူဖွဲ့စီး တိုးစီးကြီးကျွးမ်းး ခေါရ့��ျယ်းလူ့း�ကျွး ရိုံ�မြူဖွဲ့င်�း ထး�သူင်းတိုးန်းး�သူာ�မ်းျာ�သူညား ယ်င်း�

အာတိုး့ကျွး ကျွဏ္ဍ(ခေါမ်းားဂျျူ �) အာလူ့း�ကျွး ပး��ျမ်းု သူင်းတိုးန်းး�ကျွး� ခေါအာာကျွးပးအာတိုးး�င်း� ရရှးမ်းညား။

• အာခေါသူ�စီာ� ခေါရသူတိုးတ ဝးခေါမ်း့�မြူမ်းူ ခေါရ�(SSA) န်းညား�ပညာာ

• ခေါမ်း့�ကျွင်း�စီမ်းှ အာသူကျွး ၂ နှှစီး ခေါအာာကျွးအာထး ကျွခေါလူ့�သူူင်ယ်းမ်းျာ� စီသူညားတိုးး�အာတိုး့ကျွး အာာဟာာရ၊ အာာဟာာရ�ျး�တိုး��ရ

သူညာ�း အာခေါ�ကျွာင်း� ရင်း�၊ အာစီာ�အာစီာ အာ�ပးစီ�မ်းျာ�၊

• ဟာင်း�သူီ�ဟာင်း�ရ့ကျွးနှှင်�း သူစီးသူီ� ဝလူ့ံ ထ�တိုးးလူ့�ပးမ်းု၊

• ထးခေါရာကျွးခေါသူာ ခေါရ-မ်းးလူ့ာ ာ-သူန်း်း ရှင်း�ခေါရ� (WASH) ကျွျင်�းစီဉ်းမ်းျာ�၊

• ရးတိုးးသူးမ်းး��ျးန်းးလူ့့န်းးန်းညား�ပညာာနှှင်�း အာစီာ�အာစီာခေါ��ကျွင်း�လူ့ံ�ဖြိုး��ံမ်းု၊ အာရညားအာခေါသူ့�ထးန်းး��ျ�ပးမ်းု၊

ကျွဏ္ဍ(ခေါမ်းားဂျျူ �)အာလူ့း�ကျွးပး��ျမ်းု သူင်းတိုးန်းး�တိုးစီး��စီီသူညား ပစီးမ်းှတိုးးထာ� ခေါသူာ ပရးသူတိုးးနှှင်�း ကျွး�ကျွးညာီမ်းုရှး/မ်းရှး �န်းး�စီစီး

ရန်းး လူ့း�အာပးသူညား။ သူာဓာကျွ အာာ�မြူဖွဲ့င်�း SSA ကျွဏ္ဍအာလူ့း�ကျွးပး��ျမ်းု သူညား မြူပညားတိုး့င်း�ခေါရှ�ခေါမြူပာင်း�ဒါ�ကျွာ သူညားမ်းျာ� (IDPs) 

နှှင်�း (လူ့ကျွးလူ့ီ)င်း� ခေါရာင်း��ျသူူမ်းျာ�/မြူပ�မြူပင်းထ�တိုးးလူ့�ပးသူူမ်းျာ�နှှင်�း မ်းသူကျွး�း�င်းပး။ သူး�ခေါသူား ၎င်း�တိုးး� �နှဒအာခေါလူ့ျာကျွး 

လူ့ာခေါရာကျွး ပူ�ခေါပးင်း�နှး�င်းသူညာ�း အာ�့င်�းအာလူ့မ်းး�ကျွး� ဖွဲ့့င်�းထာ�ခေါပ�သူညား။ 

စီာ�သူံ��သူူမ်းျာ�၊ (လူ့ကျွးလူ့ီ)င်း�ခေါရာင်း� �ျသူူမ်းျာ�/မြူပ�မြူပင်းထ�တိုးးလူ့�ပးသူူမ်းျာ�၊ ပူ�ခေါပးင်း�အာခေါကျွာင်းအာထညားခေါဖွဲ့ားခေါန်း

ခေါသူာ မ်းးတိုးးဖွဲ့ကျွးအာဖွဲ့့��မ်းျာ�၊ ပ�ဂျဂလူ့းကျွစီီ�ပ့ာ�ခေါရ� လူ့�ပးင်န်းး�နှှင်�း မြူမ်းန်းးမ်းာနှး�င်းင်ံင်း�လူ့�ပးင်န်းး�အာဖွဲ့့���ျ�ပးမ်းှ ဝန်းးထမ်းး�မ်းျာ� 

အာပးအာဝင်း ကျွဏ္ဍစီံ�မ်းှ ပးဝင်းပတိုးးသူကျွးသူူမ်းျာ�နှှင်�း တိုးး�င်းပင်း ခေါ�့�ခေါနှ့�သူညား။ ယ်င်း�လူ့�ပးင်န်းး�စီဉ်း 

သူညား ခေါစီျ�ကျွ့ကျွးတိုး့င်း ခေါရာင်း��ျခေါသူာ င်း�အာရညားအာခေါသူ့�နှှင်�း အာစီာ�အာစီာ လူ့ံ�ဖြိုး��ံစီးတိုးး�ျရမ်းု ကျွျင်�းစီဉ်းမ်းျာ� 

တိုးး�� တိုးကျွးလူ့ာခေါရ�အာတိုး့ကျွး လူ့ုပးရှာ� ခေါ�ာင်းရ့ကျွးမ်းုမ်းျာ�တိုး့င်း (လူ့ကျွးလူ့ီ) င်း�ခေါရာင်း��ျသူူမ်းျာ�/မြူပ�မြူပင်းထ�တိုးးလူ့�ပးသူူ

မ်းျာ�ပး �ကျွးစီပးပးဝင်းလူ့ာသူညာ�း အာ�၌ ဖြိုးပီ�မြူပညာ�းစီံ�ဖြိုးပီမြူဖွဲ့စီးသူညား။ (ခေါစီျ�ကျွ့ကျွးစီန်းစီးအာတိုး့င်း� �ကျွာ�ဝင်း ခေါ�ာင်းရ့ကျွးမ်းုပံ�စီံ

အာတိုး့ကျွး အာလူ့�ပးရိုံ� ခေါ�့�ခေါနှ့�ပ့�တိုး့င်း ညွှှန်းးမြူပထာ�ခေါသူာ လူ့ုပးရှာ�ခေါ�ာင်းရ့ကျွးမ်းုမ်းျာ�ကျွး� ကျွး��ကျွာ�ရန်းး အာကြီးကျွံမြူပ�သူညား။)

• SSA င်း�ခေါတိုးာင်းသူူ မ်းျာ� 

• မြူပညားတိုး့င်း�ခေါရှ�ခေါမြူပာင်း� 

ဒါ�ကျွာသူညားမ်းျာ� (IDPs)

• ခေါရလူ့�ပးသူာ�မ်းျာ�

• (လူ့ကျွးလူ့ီ) င်း�ခေါရာင်း��ျ

သူူမ်းျာ�/မြူပ�မြူပင်းထ�တိုးးလူ့�ပးသူူ

မ်းျာ�

အာခေါကျွာင်းအာထညားခေါဖွဲ့ားခေါန်း

သူညာ�း မ်းးတိုးးဖွဲ့ကျွးအာဖွဲ့့��မ်းျာ�မ်းှ ဝန်းးထမ်းး�မ်းျာ�

မ်းှတိုးးစီ� -

• သူင်းတိုးန်းး�သူာ�မ်းျာ�အာတိုး့ကျွး 

အာ�င်းခေါမြူပမ်းညာ�း အာ�ျးန်းးဇယ်ာ� မ်းှာ အာ

�ယ်းန်းညား�။

• အာမ်းျး��သူမ်းီ�မ်းျာ�/အာမ်းျး��သူာ� မ်းျာ� 

(ကျွျာ�/မ်း မ်း�့�မြူ�ာ���) အာတိုးူတိုးကျွ့

 လူ့့တိုးးလူ့ပးစီ့ာ ခေါ�့�ခေါနှ့�၊ ခေါလူ့�ကျွျင်�းနှး�င်းပး

 သူလူ့ာ�။

• ကျွဏ္ဍ(ခေါမ်းားဂျျူ �)အာလူ့း�ကျွး သူင်းတိုးန်းး�မ်းျာ�

တိုး့င်း SSA င်း� ခေါတိုးာင်းသူူမ်းျာ�၊ (လူ့ကျွးလူ့ီ)

• င်း�ခေါရာင်း��ျသူူမ်းျာ�နှှင်�း မြူပညားတိုး့င်း�

ခေါရှ�ခေါမြူပာင်း�ဒါ�ကျွာ သူညားမ်းျာ� (IDPs) တိုးး�

အာာ� အာတိုးူတိုးကျွ့ ခေါရာခေါနှှာ အာ�ပးစီ�ဖွဲ့့�� လူ့့င်း 

သူင်�းခေါလူ့ျားပးသူလူ့ာ�။

• သူင်းတိုးန်းး�သူာ�တိုးး�၏ စီာတိုးတိုးးခေါမြူမ်းာကျွးမ်းု

အာ�င်�းဟာူသူညား အာ�ယ်းန်းညား�။

• သူင်းတိုးန်းး�တိုးညားခေါန်းရာသူညား 

ကျွး��ကျွ့ယ်းယ်ံ��ကျွညားမ်းုမ်းျး��အာမ်းျး��မ်းျး��နှှင်�း 

တိုးး�င်း�ရင်း�သူာ�အာ�ပးစီ� အာမ်းျး��မ်းျး��မ်းှ 

မြူပညားတိုး့င်း� ခေါရှ�ခေါမြူပာင်း� ဒါ�ကျွာသူညား

• မ်းျာ� (IDPs) ၊ ကျွျာ�/မ်း ခေါရာ ခေါနှှာခေါန်းခေါသူာ 

သူင်းတိုးန်းး�သူာ� မ်းျာ�နှှင်�း  

(လူ့ကျွးလူ့ီ)င်း�ခေါရာင်း� �ျသူူမ်းျာ�/မြူပ�မြူပင်း

ထ�တိုးးလူ့�ပးသူူမ်းျာ�(အာာ�လူ့ံ��)အာတိုး့ကျွး 

လူ့ံ�ဖြိုး��ံ စီးတိုးး�ျ/�ကျွာ��ံခေါန်းရာတိုးစီး�� မြူဖွဲ့စီးပး

သူလူ့ာ�။

ကျွဏ္ဍတိုးစီး��စီီ ဖြိုး��ံင်ံ�မ်းး 

ခေါစီရန်းး ၁ ရကျွးစီီ �ကျွာ 

မ်းညား။

ရးတိုးးသူးမ်းး��ျးန်းးလူ့့န်းး

န်းညား�ပညာာနှှင်�း အာစီာ� 

အာစီာခေါ��ကျွင်း�လူ့ံ� 

ဖြိုး��ံမ်းု၊ အာရညားအာခေါသူ့� 

ထးန်းး��ျ�ပးမ်းုတိုးး�ကျွး� 

သူီ�မြူ�ာ�အာ�ျးန်းးဇယ်ာ�

တိုးစီး��စီီ�့�၍ ခေါလူ့�ကျွျင်�း 

နှး�င်းခေါသူားလူ့ညား� ပံ�မ်းှန်းး 

အာာ�မြူဖွဲ့င်�း ယ်င်း�တိုးး� 

အာတိုး့ကျွး ၃ ရကျွး �ကျွာ

တိုးတိုးးသူညား။
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အားဓားကိ
ပ်းဝင််ငွေ�းင််��ကိ်�ု

န်းည်း်�လွှာ�်��ျး�နှှင်််ငွေဖး်မြူပ်ချျကိ်
(�ည်း်သး��ည်း်ပ်ံ�?)

ပ်စီ်�ှတိုး်�း�ငွေသး
ပ်�းသတိုး် 

ငွေ�းင််��ကိ်�ည်း််အားဖ��� �ကိးချျးန်း်/ ကြိကိး�်နှုန်း်�

လူ့ူမ်းုအာမ်းူအာကျွျင်�း

ခေါမြူပာင်း�လူ့�ခေါရ�

အာသူးပညာာခေါပ� 

(SBCC) လူ့ုပးရှာ�မ်းု

မ်းျာ� သူညား င်း�စီာ�သူံ��

မ်းု၊ အာစီာ�အာစီာအာမ်းျး��

အာမ်းယ်းစီံ�မ်းု၊ 

ထးခေါရာကျွးခေါသူာ ခေါရ-

မ်းးလူ့ာ ာ-သူန်း်းရှင်း�ခေါရ� 

(WASH) ကျွျင်�းစီဉ်း

မ်းျာ� လူ့ကျွး�ံကျွျင်�းသူံ��

မ်းုတိုးး�ကျွး� စီူ�စီး�ကျွး 

ခေါ�ာင်းရ့ကျွး သူညား။

ဦး�စီာ�ခေါပ�အာ�ပးစီ�ကျွ လူ့ကျွး�ံကျွျင်�းသူံ�� ခေါန်းခေါသူာ သူးသူာထင်းရှာ�သူညာ�း အာတိုးာ�အာ�ီ�မ်းျာ�နှှင်�း အာ�့င်�းလူ့မ်းး� မ်းျာ�အာာ�

 အာတိုးာ�အာ�ီ��့�မြူ�မ်းး�စီးတိုးး မြူဖွဲ့ာခေါလူ့�လူ့ာမ်းုကျွး� အာခေါမြူ��ံ၍ ခေါဖွဲ့ားထ�တိုးးသူညား။ ပူ�ခေါပးင်း�အာခေါကျွာင်း အာထညားခေါဖွဲ့ားသူညာ�း

 မ်းးတိုးးဖွဲ့ကျွးအာဖွဲ့့�� အာစီညား�မ်းျာ�နှှင်�း ကျွမ်းာ�င်း�အာဖွဲ့့�� (WorldFish) ၏ ပညာာရှင်း အာဖွဲ့့��တိုးး� မ်းှ ဝန်းးထမ်းး�မ်းျာ�ကျွ အာဓားကျွပးဝင်း 

ခေါ�ာင်းရ့ကျွးမ်းုမ်းျာ�ကျွး� တိုးး��တိုးကျွးဖွဲ့့ံ�ဖြိုးဖွဲ့း�� ခေါအာာင်း ခေါ�ာင်းရ့ကျွးခေါပ�သူညား။

မြူဖွဲ့စီးနှး�င်းခေါမြူ�အာမြူပ�အာမ်းူမ်းျာ�ကျွး� ခေါလူ့�လူ့ာ ရန်းးမ်းှာ ခေါအာာကျွးပးအာတိုးး�င်း� မြူဖွဲ့စီးသူညား။ 

• အာသူကျွး ၅ နှှစီးခေါအာာကျွးကျွခေါလူ့�င်ယ်းမ်းျာ� အာ�ကျွာ� ခေါသူ�င်ယ်းခေါသူာဌာာခေါန်းမ်းျး�� စီးတိုးး (SIS) (ခေါ�းင်း�တိုးစီးရာသူာ�) င်း�/

ပ�စီ့န်းး စီာ�သူံ��မြူ�င်း�၊

• ကျွး�ယ်း၀န်းးခေါ�ာင်းနှှင်�းနှး�တိုးး�ကျွးမ်းး�င်း မ်းျာ� (PLW) အာ�ကျွာ� အာစီာ�အာစီာ အာမ်းျး��အာမ်းယ်းစီံ� စီာ�သူံ��မြူ�င်း�၊

• လူ့တိုးး�တိုးးဖြိုးပီ� အာရညားအာခေါသူ့� ခေါကျွာင်း�ခေါသူာ င်း�မ်းျာ� စီာ�သူံ��မြူ�င်း�၊

• PLW (သူး�) ၅ နှှစီးခေါအာာကျွးကျွခေါလူ့� င်ယ်းမ်းျာ� မ်းမြူဖွဲ့စီးမ်းခေါန်း လူ့ကျွးကျွး� �ပးမြူပာနှှင်�း စီင်း�ကျွယ်းစီ့ာ ခေါ��ရမ်းညာ�း အာ�ျးန်းး (၅) 

�ျးန်းး၌ လူ့ကျွးခေါ��မြူ�င်း�၊

• PLW (သူး�) ၅ နှှစီးခေါအာာကျွးကျွခေါလူ့� င်ယ်းမ်းျာ� ယ်င်းလူ့ံ�အားမ်းးသူာမ်းျာ� အာသူံ��မြူပ� မြူ�င်း�၊

• င်း�ခေါမြူ�ာကျွးမ်းုန်း်းကျွး� စီာ�သူံ��မြူ�င်း�၊

• လူ့ုပးရှာ�ခေါ�ာင်းရ့ကျွးမ်းုမ်းျာ�

• မ်းး�င်းမ်းျာ�၊ ဖွဲ့�င်းမ်းျာ�၊ သူကျွးတိုးူရ့ယ်း တိုးူအာ�ပးစီ�မ်းျာ�၊ အာ�း��အာ�့ာ�အာ�ပးစီ� မ်းျာ�ကျွး� �့�မြူ�ာ�သူတိုးးမ်းှတိုးးမြူ�င်း�၊

• ကျွခေါလူ့�ခေါမ်း့�စီာ�မြူ�င်း�၌ ကြီးကျွ�ံခေါတိုး့�ရ ခေါသူာ အာတိုးာ�အာ�ီ�မ်းျာ�အာတိုး့ကျွး ဦး�စီာ�ခေါပ�အာဖွဲ့့��အာတိုး့င်း� လူ့စီဉ်း ခေါ�့�ခေါနှ့�

တိုးး�င်းပင်းမြူ�င်း�၊

• ခေါကျွျ�ရ့ာ၊ တိုးး�င်း�ခေါဒါသူကြီးကျွီ�၊ မြူပညား န်းယ်းနှှင်�း နှး�င်းင်ံခေါတိုးားအာ�င်�းတိုးး�တိုး့င်း - စီာသူင်း�ျးန်းးမ်းျာ�၊ ခေါကျွျ�ရ့ာဖွဲ့့ံ�ဖြိုးဖွဲ့း��ခေါရ� 

ခေါကျွားမ်းတိုးီအာစီညား�အာခေါဝ�မ်းျာ�၊ ကျွျန်းး�မ်းာခေါရ� ခေါ��ခေါပ��န်းး� (ကျွာကျွ့ယ်းခေါ��ထး��ခေါန်း်မ်းျာ�၊ PLW ခေါ�့�ခေါနှ့�တိုးး�င်းပင်း

မြူ�င်း�နှှင်�း �သူဂျ�တိုးး လူ့အာတိုး့င်း� အာာဟာာရဖွဲ့့ံဖြိုးဖွဲ့း��ခေါရ� ရကျွးသူတိုးတ ပတိုးးမ်းျာ�လူ့ုပးရှာ�မ်းု-ကျွမ်းးပးန်းး�) ဟာူခေါသူာ အာသူးပညာာ

မြူမ်းှင်�း တိုးင်းခေါရ�လူ့ုပးရှာ�မ်းုမ်းျာ�၊

• င်း�၊ ဟာင်း�သူီ�ဟာင်း�ရ့ကျွးမ်းျာ�နှှင်�း အာစီာ�အာစီာအာမ်းျး��အာမ်းယ်းစီံ�တိုးး�၏ အာခေါရ�ပးပံ�ကျွး� (အာမ်းျာ�မြူပညားသူူထံ) မ်း့ခေါဝရန်းး 

လူ့ကျွးကျွး�င်းဖွဲ့�န်းး�အာသူံ��မြူပ� �ကျွးသူ့ယ်းမ်းုစီန်းစီး (မ်းး��း�င်း�အာပလူ့ီ ခေါကျွ�ရှင်း�ပလူ့ကျွးခေါဖွဲ့ာင်း�) အာသူံ��မြူပ� မြူ�င်း�၊ 

• အာ�န်းး�ကျွဏ္ဍအာလူ့း�ကျွးသူရို�ပးခေါ�ာင်း မြူ�င်း�၊ လူ့ကျွးခေါတိုး့�သူရို�ပးမြူပမြူ�င်း�၊ ခေါ�့� ခေါနှ့�တိုးး�င်းပင်းအာကြီးကျွံဉာဏီးယ်ူမြူ�င်း�၊ အာခေါမ်း�

-အာခေါမြူဖွဲ့မ်းျာ�၊ ကျွမ်းကျွထမြူပ�သူူ မ်းျာ�နှှင်�းအာတိုးူ အားမ်းးလူ့ညားသူ့ာ�မြူ�င်း� စီခေါသူာ ဖွဲ့န်းးတိုးီ�တိုးီထ့င်းလူ့ုပးရှာ�မ်းု မ်းျာ�၊

ဦး�စီာ�ခေါပ�အာ�ပးစီ�၊ ကျွမ်း ကျွထ

မြူပ�သူူမ်းျာ�၊ 

ရပး�ံရ့ာ�ံအာမ်းျး��သူမ်းီ� မ်းျာ� / 

အာမ်းျး��သူာ�မ်းျာ�၊ 

စီီမ်းံကျွးန်းး�၌ ပးဝင်း ခေါ�ာင်းရ့ကျွး

သူူမ်းျာ�၊

မ်းှတိုးးစီ�မ်းျာ� -

• ‘အာစီပျး��’အာမြူပ�အာမ်းူ

 ခေါမြူပာင်း�လူ့�မ်းုကျွး� လူ့ကျွး�ံ

 ကျွျင်�းသူံ��နှး�င်းခေါ�ကျွာင်း�

 သူတိုးင်း�စီကျွာ�မ်းျာ�ကျွး�

 အာာရိုံ�စီူ�စီး�ကျွးခေါသူာ ပစီစညား�

ကျွးရးယ်ာ တိုးး��တိုးကျွးတိုးီထ့င်း

ရန်းး။

• အာမြူပ�အာမ်းူအာကျွျင်�း ခေါဟာာင်း�

ကျွး� ခေါမြူပာင်း�လူ့� ခေါစီနှး�င်း

ခေါလူ့ာကျွးခေါသူာ အာမ်းျာ�န်းာ�

မ်းျကျွးစီးတိုး့င်း စီ့�ထင်းလူ့့ယ်း

ခေါသူာ ဗျူီဒါီယ်း�မ်းျာ�၊ သူတိုးင်း�

 �န်းးခေါသူာ ခေါ�ကျွားမြူင်ာ မ်းျာ�

နှှင်�း ပး�စီတိုးာမ်းျာ� ထ့ကျွး

ခေါပ်လူ့ာခေါစီရန်းး ပ�ဂျဂလူ့းကျွ

 ကျွ�မ်းပဏီီ/ အာတိုးး�င်းပင်း�ံတိုးး�ကျွ 

ကျွူညာီနှး�င်းသူညား။

• အာမြူပ�အာမ်းူခေါမြူပာင်း�လူ့� �ကျွး

သူ့ယ်းခေါရ�မ်းဟာာ

ဗျူျူ ဟာာကျွး� ဖွဲ့့ံ�ဖြိုးဖွဲ့း��လူ့ာ ခေါစီရန်းး။

မ်းူပး�င်း�့င်�း (IP)မ်းှ ဝန်းးထမ်းး�မ်းျာ�

ကျွမ်းာ�င်း�အာဖွဲ့့�� (WorldFish) မ်းှ ဝန်းးထမ်းး�မ်းျာ�

ပ�ဂျဂလူ့းကျွကျွ�မ်းပဏီီ / အာတိုးး�င်းပင်း�ံ

မ်းှတိုးးစီ�မ်းျာ� -

• သူင်းတိုးန်းး�သူာ�မ်းျာ�အာတိုး့ကျွး 

အာ�င်းခေါမြူပမ်းညာ�း အာ�ျးန်းးဇယ်ာ� မ်းှာ အာ�ယ်း

န်းညား�။

• မ်းတိုးူကျွ့�မြူပာ�ခေါသူာ လူ့ူမ်းုအာဖွဲ့့�� ဝင်းမ်းျာ� 

အာတိုးူတိုးကျွ့ ပးဝင်း ခေါ�ာင်းရ့ကျွးနှး�င်းပး

သူလူ့ာ�။

• သူင်းတိုးန်းး�သူာ�တိုးး�၏ 

• စီာတိုးတိုးးခေါမြူမ်းာကျွးမ်းုအာ�င်�း

• ဟာူသူညား အာ�ယ်းန်းညား�။ 

• သူင်းတိုးန်းး�တိုးညားခေါန်းရာသူညား 

ကျွး��ကျွ့ယ်းယ်ံ��ကျွညားမ်းုအာမ်းျး��မ်းျး��နှှင်�း 

တိုးး�င်း�ရင်း�သူာ�အာ�ပးစီ� အာမ်းျး��မ်းျး��မ်းှ 

မြူပညားတိုး့င်း� ခေါရှ�ခေါမြူပာင်း�ဒါ�ကျွာသူညားမ်းျာ� 

(IDPs)၊ ကျွျာ�/မ်း ခေါရာခေါနှှာခေါန်းခေါသူာ 

သူင်းတိုးန်းး� သူာ�မ်းျာ�နှှင်�း (လူ့ကျွးလူ့ီ)င်း� 

ခေါရာင်း��ျသူူမ်းျာ�/မြူပ�မြူပင်းထ�တိုးးလူ့�ပးသူူမ်းျာ�

 (အာာ�လူ့ံ��) အာတိုး့ကျွး လူ့ံ�ဖြိုး��ံစီးတိုးး�ျ/ �ကျွာ��ံ 

ခေါန်းရာတိုးစီး�� မြူဖွဲ့စီးပးသူလူ့ာ�။

• သူင်းတိုးန်းး�သူာ�အာမ်းျာ�ကျွ ပစီစညား�ကျွးရးယ်ာ

မ်းျာ�ကျွး� အာသူံ��မြူပ�ရာ၌ န်းာ�လူ့ညားရန်းး

 လူ့့ယ်းကျွူပးသူလူ့ာ�။ အာကျွယ်း၍ န်းာ�မ်းလူ့ညား

လူ့့င်း မ်းညားသူး� ခေါမြူပာင်း�လူ့�မြူမ်းှင်�းတိုးင်း ခေါပ�မ်းညား

န်းညား�။ သူင်းတိုးန်းး�သူာ�မ်းျာ�ထံမ်းှ အာကြီးကျွံမြူပ�

�ျကျွးမ်းျာ�ကျွး� ခေါမ်း�မြူမ်းန်းး��ကျွညာ�းပး။ 

တိုးစီးလူ့ တိုးစီးကြီးကျွးမ်းး
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အားဓားကိ
ပ်းဝင််ငွေ�းင််��ကိ်�ု

န်းည်း်�လွှာ�်��ျး�နှှင်််ငွေဖး်မြူပ်ချျကိ်
(�ည်း်သး��ည်း်ပ်ံ�?)

ပ်စီ်�ှတိုး်�း�ငွေသး
ပ်�းသတိုး် 

ငွေ�းင််��ကိ်�ည်း််အားဖ��� �ကိးချျးန်း်/ ကြိကိး�်နှုန်း်�

SIS မ်းျး��င်း�၊ 

ဟာင်း�သူီ�ဟာင်း�ရ့ကျွး၊

သူစီးသူီ�ဝလူ့ံမ်းျး��ခေါစီ�

နှှင်�း

ခေါရ-မ်းးလူ့ာ ာ-သူန်း်းရှင်း�

ခေါရ� (WASH) အာသူံ��

 အာခေါ�ာင်းမ်းျာ� 

ခေါထာကျွးပံ�မြူ�င်း�၊

င်း���မြူဖွဲ့ူ၊ င်း�ခေါတိုးာင်းစီင်း�၊ င်း��ံ��မ်း စီခေါသူာ ခေါသူ�င်ယ်းခေါသူာ ဌာာခေါန်းင်း�မ်းျး�� စီးတိုးးမ်းျာ�၌ မ်းရှးမ်းမြူဖွဲ့စီးအာာဟာာရဓာာတိုးး မ်းျာ�နှှင်�း 

တိုးးရစီာာန်းးမ်းှရခေါသူာ အာသူာ� ဓာာတိုးး (ပရိုး�တိုးးန်းး�) ကြွကျွွယ်းဝသူမြူဖွဲ့င်�း တိုးစီးခေါကျွာင်းလူ့ံ�� စီာ�သူံ��နှး�င်းသူညား။

ကြီးကျွီ�မ်းာ�ခေါသူာ င်း�မ်းျး��စီးတိုးးမ်းျာ�နှှင်�း အာတိုးူ SIS င်း�င်ယ်းခေါလူ့�မ်းျာ�ကျွး� မ်းးသူာ�စီ�တိုးစီးပး�င်းတိုးစီးနှး�င်း/အားမ်းးဖြိုး�ံဝင်း�

င်း�ကျွန်းးမ်းျာ� (homestead ponds) ၌ သူး�ခေါလူ့ှာင်း ခေါမ်း့�မြူမ်းူသူညား။ င်း�ကြီးကျွီ� မ်းျာ�ကျွး� ခေါစီျ�ကျွ့ကျွးဝင်းအာရ့ယ်းအာစီာ� အာထး ကြီးကျွီ�

ထ့ာ�ခေါစီရန်းးရန်းး ၆-၇ လူ့ �ကျွာခေါသူားလူ့ညား�၊ SIS င်း�င်ယ်းခေါလူ့� မ်းျာ�ကျွး�မ်းူ အာန်းညား��ံ�� တိုးစီးပတိုးးလူ့့င်း တိုးစီးကြီးကျွးမ်းး/နှှစီးကြီးကျွးမ်းး တိုးစီး

စီးတိုးးတိုးစီးပး�င်း� ခေါဖွဲ့ားယ်ူ(ရးတိုးးသူးမ်းး�)မြူ�င်း�မြူဖွဲ့င်�း မ်းးသူာ�စီ� စီာ�သူံ��ရန်းးအာတိုး့ကျွး သူးသူာထင်းရှာ� ခေါသူာ တိုးးရးစီာာန်းးမ်းျာ�မ်းှ ရရှးခေါသူာ

 အာစီာ�အာစီာ မြူပ�လူ့�ပးသူညား။

မြူမ်းန်းးမ်းာနှး�င်းင်ံရှး အာမြူ�ာ� WorldFish စီီမ်းံကျွးန်းး�မ်းျာ�မ်းှ လူ့ကျွးရှးအာခေါတိုး့�အာကြီးကျွ�ံ မ်းျာ�ကျွး� အာသူံ��မြူပ�၍ SIS ကျွး� သူ�ာဝ မ်းျး��င်း�

အာရိုး�င်း�မ်းှ ဖွဲ့မ်းး�ယ်ူဖြိုးပီ�၊ မ်းးသူာ�စီ� တိုးစီးပး�င်းတိုးစီးနှး�င်းင်း�ကျွန်းးမ်းျာ�ထ�၌ ခေါမ်း့�မြူမ်းူပံ�ကျွး� မ်းးတိုးး�ကျွးခေါပ�သူညား။ ဌာာခေါန်းင်း�င်ယ်းခေါလူ့�

မ်းျာ�သူညား ခေါမ်း့�ကျွန်းးစီန်းစီး၏ ကျွ�န်းးထ�တိုးးလူ့�ပး မ်းုတိုးစီး��လူ့ံ��နှှင်�း အာာဟာာရအာရညား အာခေါသူ�ကျွး� အာခေါထာကျွးအာကျွူမြူပ�ရိုံ�မ်း့ မ်းကျွ 

ကြီးကျွီ�မ်းာ�ခေါသူာ င်း�မ်းျး��စီးတိုးးတိုးး�၏ ကြီးကျွီ�ထ့ာ�မ်းုကျွး�လူ့ညား� အာဟာန်း်းအာတိုးာ� မ်းမြူပ�ခေါ�ျ။

ကျွန်းးခေါ�ာင်းခေါပ်နှှင်�း အားမ်းးဖြိုး�ံဝင်း� ဥယ်ျာဉ်းမ်းျာ�တိုး့င်း သူစီးပင်းစီး�ကျွးပျး�� မြူ�င်း�သူညား အားမ်းးခေါထာင်းစီ�ဝင်းမ်းျာ� အာတိုး့ကျွး အာစီာ�အာစီာ

အာမ်းျး��အာမ်းယ်းစီံ� ကျွး� တိုးး��ပ့ာ�ခေါစီသူညား။ ရာသူီအာလူ့း�ကျွး မြူဖွဲ့စီးစီဉ်းမြူပမြူပကျွာဒါးန်းးမ်းျာ�သူညား ထး�စီး�ကျွး ပျး��ခေါမြူမ်းအာတိုး့င်း� မ်းညားသူညာ�း

ဟာင်း�သူီ� ဟာင်း�ရ့ကျွးနှှင်�းသူစီးသူီ�ဝလူ့ံမ်းျာ�စီး�ကျွး

ပျး��မ်းညား (သူး�) စီး�ကျွးပျး��ရန်းးအာလူ့ာ� အာလူ့ာ ခေါကျွာင်း�သူညားဟာ� �ံ��မြူဖွဲ့တိုးးရန်းး လူ့း�ကျွးန်းာကျွျင်�းသူံ��ဖွဲ့့ယ်း လူ့မ်းး�ညွှှန်းး တိုးစီး��ပင်းမြူဖွဲ့စီး

ခေါလူ့၏။

အာကျွျး���ံစီာ��့င်�းရရှးသူူမ်းျာ�အာတိုး့ကျွး စီံသူတိုးးမ်းှတိုးး�ျကျွးမ်းျာ�နှှင်�း အာခေါသူ� စီးတိုးးအာကျွ�မြူဖွဲ့တိုးး�ျကျွးတိုးစီး�� ရရှးဖြိုးပီ� ခေါန်းာကျွး၊ 

ခေါရ-မ်းးလူ့ာ ာ-သူန်း်းရှင်း�ခေါရ� (WASH) အာသူံ�� အာခေါ�ာင်းမ်းျာ�ကျွး� စီီမ်းံကျွးန်းး�တိုး့င်း ပးဝင်းခေါ�ာင်းရ့ကျွးသူူ မ်းျာ�အာာ� မြူဖွဲ့န်း်းမြူဖွဲ့ူ�ရာ၌ 

ပးဝင်းခေါသူာ ပစီစညား�မ်းျာ�မ်းှာ (၁) အားမ်းးသူာန်းာ�တိုး့င်း ခေါရထ့ကျွးခေါပးကျွးပးခေါသူာ ခေါဒါသူထ့ကျွး ပံ��တိုးစီးလူ့ံ��ကျွး� �ျးတိုးး�့�လူ့ျကျွး 

လူ့့ယ်းကျွူခေါသူာ လူ့ကျွးခေါ��န်းညား�ပညာာ မြူဖွဲ့င်�း မြူပ�လူ့�ပးထာ�ခေါသူာ လူ့ကျွးခေါ�� စီင်းမ်းျာ�၊ (၂) ခေါသူာကျွးခေါရအာတိုး့ကျွး ခေါရသူန်း်း ခေါမြူမ်း

ခေါရစီစီးအား��မ်းျာ�၊ (၃) ယ်င်းလူ့ံ�အားမ်းးသူာမ်းျာ�မြူဖွဲ့စီးသူညား။

SSA နှှင်�း ရပးရ့ာင်း� ကျွန်းးမ်းျာ�မ်းှ 

င်း�ခေါတိုးာင်း သူူမ်းျာ�

မြူပညားတိုး့င်း�ခေါရှ�ခေါမြူပာင်း�

ဒါ�ကျွာသူညားမ်းျာ� (IDPs) နှှင်�း

အာန်းီ�အာန်းာ� င်း�ကျွန်းး မ်းျာ�နှှင်�း 

ပတိုးးသူကျွး သူညာ�း အာာ�န်းညား�

ထး�း�ကျွး လူ့့ယ်းခေါသူာ အာစီ�အာဖွဲ့့�� 

မ်းျာ�၊

အာခေါကျွာင်းအာထညားခေါဖွဲ့ားသူညာ�း 

မ်းးတိုးးဖွဲ့ကျွးအာဖွဲ့့�� မ်းျာ�မ်းှ ဝန်းးထမ်းး�

မ်းျာ�၊

အာခေါကျွာင်းအာထညားခေါဖွဲ့ားသူညာ�း မ်းးတိုးးဖွဲ့ကျွးအာဖွဲ့့��

မ်းျာ�မ်းှ ဝန်းးထမ်းး�မ်းျာ�

မ်းှတိုးးစီ�မ်းျာ�-

• ခေါမြူမ်းမ်း��ယ်ာမ်း�� အားမ်းးခေါထာင်းစီ� မ်းျာ� အာကျွျ�ံ�ဝင်း

ပးသူလူ့ာ�။

• အာသူကျွး ၅ နှှစီးခေါအာာကျွး ကျွခေါလူ့�င်ယ်းမ်းျာ� 

ရှးခေါသူာ အားမ်းးခေါထာင်းစီ�မ်းျာ�ကျွး� ဦး�စီာ�ခေါပ�ပး 

သူလူ့ာ�။

• န်းညား�ပညာာအာသူံ��မြူပ�ရန်းး အာ�ကျွးအာ��/

အာတိုးာ�အာ�ီ�

• မ်းျာ� ရှးပးသူလူ့ာ�။ ဤအာတိုးာ� အာ�ီ�မ်းျာ�

ကျွး� မ်းညားသူး�ခေါမြူဖွဲ့ရှင်း� မ်းညားန်းညား�။

• ပးဝင်းခေါ�ာင်းရ့ကျွးမ်းု/ သူင်းတိုးန်းး�အာဖြိုးပီ�/

ခေါန်းာကျွးပး�င်း�တိုး့င်း စီီမ်းံကျွးန်းး�၌ ပးဝင်းခေါ�ာင်း 

ရ့ကျွးသူူမ်းျာ�/သူင်းတိုးန်းး�သူာ�

မ်းျာ�ထံမ်းှ တိုးံ�မြူပန်းးထင်းမြူမ်းင်း �ျကျွး/အာကြီးကျွံမြူပ��ျကျွး

မ်းျာ�ကျွး� ထညာ�းသူ့င်း�စီဉ်း�စီာ�ပးသူလူ့ာ�။

စီး�ကျွးပျး��ရာသူီတိုးစီး��

လူ့့င်း SIS ထ�တိုးးလူ့�ပး မ်းု 

(စီကျွးဝန်းး�) တိုးစီးခေါ�ကျွာ�

နှုန်းး�

6
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အားဓားကိ
ပ်းဝင််ငွေ�းင််��ကိ်�ု

န်းည်း်�လွှာ�်��ျး�နှှင်််ငွေဖး်မြူပ်ချျကိ်
(�ည်း်သး��ည်း်ပ်ံ�?)

ပ်စီ်�ှတိုး်�း�ငွေသး
ပ်�းသတိုး် 

ငွေ�းင််��ကိ်�ည်း််အားဖ��� �ကိးချျးန်း်/ ကြိကိး�်နှုန်း်�

စီာ�န်းပးရးကျွာာလူ့ံ�ဖြိုး��ံ

မ်းု �့�မြူ�မ်းး�စီးတိုးးမြူဖွဲ့ာ

မြူ�င်း�/အာာဟာာရ 

�့�မြူ�မ်းး�စီးတိုးးမြူဖွဲ့ာမြူ�င်း� 

တိုးး�င်း�ခေါဒါသူကြီးကျွီ�/မြူပညားန်းယ်းအာလူ့း�ကျွး အာာဟာာရဓာာတိုးး�့�မြူ�မ်းး�စီးတိုးးမြူဖွဲ့ာမ်းုနှှင်�း စီာ�န်းပးရးကျွာာစီးတိုးး�ျလူ့ံ�ဖြိုး��ံမ်းု ခေါ�� အာနှတရာယ်းမ်းျာ�

အာတိုး့ကျွး င်း�အာခေါမြူ��ံ ခေါသူာ ထ�တိုးးကျွ�န်းးမ်းျာ�ကျွး� အာမ်းျာ�စီ� စီာ�သူံ��မ်းုန်းမ်းူန်းာမ်းျာ� 

ခေါကျွာကျွးယ်ူ မြူ�င်း�။

• ရးတိုးးသူးမ်းး��ျးန်းးလူ့့န်းး င်း�ထ�တိုးးကျွ�န်းး မ်းျာ�၌ ပးဝင်းပစီစညား�မ်းျာ�နှှင်�း န်းညား�လူ့မ်းး�တိုးး�ကျွး� သူရို�ပးခေါဖွဲ့ားမြူပပး။

• ညာစီးညာမ်းး�မ်းုနှှင်�း စီာ�န်းပးရးကျွာာစီးတိုးး�ျ လူ့ံ�ဖြိုး��ံမ်းု ခေါ��အာနှတရာယ်းမ်းျာ�အာတိုး့ကျွး အာခေါရ�ပးခေါသူာ အာ�ျကျွးမ်းျာ�ကျွး� 

ခေါဖွဲ့ားထ�တိုးးမြူပပး။

• န်းမ်းူန်းာမ်းျာ�ကျွး� ဓာာတိုးး�့��န်းး�သူံ�� �့�မြူ�မ်းး�စီးတိုးးမြူဖွဲ့ာမ်းု။

• ခေါတိုး့�ရှး�ျကျွးမ်းျာ�ကျွး� သူးပပံန်းညား�ကျွျ စီာခေါပအာခေါထာကျွးအာထာ�နှှင်�း ပရိုး�ဂျရမ်းးအာကျွျဉ်း�တိုးး�မြူဖွဲ့င်�း မြူဖွဲ့န်း်းခေါဝပး။

အာစီး��ရအာဖွဲ့့��အာစီညား�မ်းျာ�ကျွမ်းာ�

ကျွ�လူ့သူမ်းဂျဂ

အာဖွဲ့့��အာစီညား�မ်းျာ�၊ ပ�ဂျဂလူ့းကျွ

ကျွဏ္ဍ၊ SUN အာဖွဲ့့��၊ အာစီး��ရ

မ်းဟာ�တိုးး ခေါသူာ အာဖွဲ့့��အာစီညား�မ်းျာ� 

(NGOs)၊ (အာရပး �ကျွး) 

လူ့ူမ်းုအာဖွဲ့့�� အာစီညား�မ်းျာ�နှှင်�း 

အာလူ့ှူ ရှင်းမ်းျာ� အာပးအာဝင်း 

ပးဝင်းပတိုးးသူကျွးသူူမ်းျာ�အာာ�လူ့ံ��၊

ရးတိုးးသူးမ်းး��ျးန်းးလူ့့န်းး တိုးန်းးဖွဲ့း��

မြူမ်းှင်�းကျွ့င်း��ကျွး၌ အာဓားကျွ

ခေါ�ာင်းရ့ကျွးသူူ

မ်းျာ�၊

ခေါဒါသူ�ံစီာ�သူံ��သူူမ်းျာ�၊

ကျွမ်းာ�င်း�အာဖွဲ့့�� (WorldFish) ဝန်းးထမ်းး�မ်းျာ� န်းမ်းူန်းာစီစီးတိုးမ်းး�

ခေါကျွာကျွးယ်ူ�ျးန်းး တိုးစီး

ကြီးကျွးမ်းး

(တိုးညား�သူာ)

�ကျွးလူ့ကျွးမြူပ�လူ့�ပး

မ်းညာ�း သူကျွးခေါသူ 

အာခေါထာကျွးအာထာ�

အာခေါမြူ��ံ မြူဖွဲ့န်း်းခေါဝမ်းု 

င်း�ခေါမြူ�ာကျွးမ်းုန်း်း 

ထ�တိုးးလူ့�ပးမြူ�င်း�

င်း�ခေါမြူ�ာကျွးမ်းုန်း်း ထ�တိုးးလူ့�ပးမြူ�င်း�ကျွး� န်းညား�လူ့မ်းး�နှှစီးသူယ်းမြူဖွဲ့င်�း �ျဉ်း�ကျွပးသူညား။ 

၁။ စီီမ်းံကျွးန်းး�တိုး့င်း ပး၀င်းသူူမ်းျာ�၊ အာထူ�သူမြူဖွဲ့င်�း ၅ နှှစီးခေါအာာကျွးကျွခေါလူ့� ရှးသူူမ်းျာ�အာခေါန်းမြူဖွဲ့င်�း SIS ဌာာခေါန်း င်း�င်ယ်းအာခေါမြူ�ာကျွး

ကျွး� အာမ်းုန်း်းမြူပ�လူ့�ပး ရန်းးအာတိုး့ကျွး ခေါဒါသူသူံ�� ကြီးကျွးတိုးး�ံ� စီသူညာ�း ရိုး��ရှင်း�ခေါသူာ န်းညား�ပညာာ မ်းျာ�ကျွး� အာသူ��မြူပ�ရန်းးမြူဖွဲ့စီးသူညား

။ င်း�ခေါမြူ�ာကျွးမ်းုန်း်းကျွး� ၆ လူ့အာထကျွး ကျွခေါလူ့�င်ယ်းမ်းျာ�အာတိုး့ကျွး မြူဖွဲ့ညာ�းစီ့ကျွး အာစီာ�အာစီာအာမြူဖွဲ့စီး အာသူ��မြူပ�သူညား။ အားမ်းး၌ 

ပး�လူ့့ံသူညားတိုးး�ကျွး� အာပး�၀င်းခေါင့် ရရန်းး ခေါရာင်း��ျနှး�င်းသူညား။

၂။ ခေါဒါသူ�ံစီာ�သူံ��သူူမ်းျာ� အာကျွျး��ရှး ခေါစီမ်းညာ�း အာာဟာာရမြူပညာ�းဝ၍၊ လူ့ံ�ဖြိုး��ံ စီးတိုးး�ျရဖြိုးပီ�၊ အာရညားအာခေါသူ့�ရှးခေါသူာ ထ�တိုးးကျွ�န်းး

မ်းျာ� ဖွဲ့့ံ�ဖြိုးဖွဲ့း��တိုးး��တိုးကျွးရန်းး ဟာူခေါသူာ ကျွမ်းာ�င်း�အာဖွဲ့့�� (WorldFish) ၏ရညားမ်းှန်းး��ျကျွးကျွး� မ်း့ခေါဝ သူညာ�း ခေါဒါသူ�ံစီီ�ပ့ာ�ခေါရ�လူ့�ပးင်န်းး�

 တိုးစီး��နှှင်�း ပူ�ခေါပးင်း�မြူ�င်း�။

အာသူကျွး ၅ နှှစီးခေါအာာကျွး 

ကျွခေါလူ့�င်ယ်းမ်းျာ�ရှး ခေါသူာ 

စီီမ်းံကျွးန်းး�၀င်း ခေါ�ာင်းရ့ကျွး

သူူမ်းျာ�၊

အာသူကျွး ၅ နှှစီးခေါအာာကျွး 

ကျွခေါလူ့�င်ယ်းမ်းျာ�ရှး ခေါသူာ 

IDPs မ်းျာ�၊

ခေါဒါသူ�ံစီာ�သူံ��သူူမ်းျာ�၊

အာခေါကျွာင်းအာထညားခေါဖွဲ့ားမ်းညာ�း မ်းးတိုးးဖွဲ့ကျွးအာဖွဲ့့��

အာစီညား�မ်းျာ�မ်းှ ၀န်းးထမ်းး�မ်းျာ�၊

ကျွမ်းာ�င်း�အာဖွဲ့့�� (WorldFish) ဝန်းးထမ်းး�မ်းျာ�၊

တိုးစီးနှှစီးပတိုးးလူ့ံ��
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အားဓားကိ
ပ်းဝင််ငွေ�းင််��ကိ်�ု

န်းည်း်�လွှာ�်��ျး�နှှင်််ငွေဖး်မြူပ်ချျကိ်
(�ည်း်သး��ည်း်ပ်ံ�?)

ပ်စီ်�ှတိုး်�း�ငွေသး
ပ်�းသတိုး် 

ငွေ�းင််��ကိ်�ည်း််အားဖ��� �ကိးချျးန်း်/ ကြိကိး�်နှုန်း်�

အာာဟာာရ�း�င်းရာ

 ပးဝင်း ခေါ�ာင်းရ့ကျွး

သူူမ်းျာ�နှှင်�း ခေါတိုး့�

ထး�ကျွး�ံမ်းုကျွး� 

အာာ�မြူဖွဲ့ညာ�းခေါပ�မြူ�င်း�၊

တိုးး�င်း�ခေါဒါသူကြီးကျွီ�/ မြူပညားန်းယ်းအာ�င်�းနှှင်�း အာမ်းျး��သူာ�အာ�င်�းတိုး့င်း အာာဟာာရ �း�င်းရာလူ့�ပးင်န်းး� 

(ပလူ့ကျွးခေါဖွဲ့ာင်း�) မ်းျာ�၌ ပး၀င်းခေါ�ာင်းရ့ကျွးခေါသူာ အာဖွဲ့့�� အာစီညား�မ်းျာ�မ်းှာ ခေါအာာကျွးပးအာတိုးး�င်း� မြူဖွဲ့စီးသူညား။ 

အာာဟာာရမြူမ်းှင်�းတိုးင်းခေါရ� အာရပး�ကျွး လူ့ူမ်းုအာဖွဲ့့��အာစီညား� မ်းဟာာမ်းးတိုးးအာဖွဲ့့�� (SUN CSA)၊ န်းညား�ပညာာလူ့�ပးင်န်းး� အာဖွဲ့့��

အာစီညား�အာခေါဝ�မ်းျာ�နှှင်�း ကျွျန်းး�မ်းာခေါရ�နှှင်�း အာာ�ကျွစီာ� ဝန်းးကြီးကျွီ�ဌာာန်းမ်းှ ဦး�ခေါ�ာင်း၍ အာမ်းျး��သူာ�အာာဟာာရဖွဲ့့ံ�ဖြိုးဖွဲ့း��ခေါရ�လူ့ (

ဩဂျ�တိုးးလူ့)၌ ကျွျင်း�ပခေါသူာ အာ�မ်းး�အာန်းာ�မ်းျာ�၊

အာစီး��ရအာဖွဲ့့��အာစီညား�မ်းျာ�ကျွမ်းာ�

ကျွ�လူ့သူမ်းဂျဂ အာဖွဲ့့�� အာစီညား�မ်းျာ�

၊ ပ�ဂျဂလူ့းကျွ ကျွဏ္ဍ၊ SUN အာဖွဲ့့��

၊ အာစီး��ရမ်းဟာ�တိုးးခေါသူာ အာဖွဲ့့��

အာစီညား�မ်းျာ� (NGOs)၊

(အာရပး�ကျွး) လူ့ူမ်းုအာဖွဲ့့�� 

အာစီညား�မ်းျာ�နှှင်�း အာလူ့ှူ ရှင်း

မ်းျာ� 

အာပးအာဝင်း ပးဝင်းပတိုးးသူကျွး

သူူမ်းျာ�အာာ�လူ့ံ��၊

MS-NPAN ၏ တိုးး�င်း�ခေါဒါသူ ကြီးကျွီ�နှှင်�း မြူပညားန်းယ်း

အာ�င်�း/ ခေါဒါသူနှတရအာ�င်�း အာစီညား� အာခေါဝ�

မ်းျာ�နှှင်�း စီာ�န်းပးရးကျွာာ လူ့ံ�ဖြိုး��ံခေါရ�လူ့�ပးင်န်းး�အာစီ�

အာဖွဲ့့�� (FSWG) အာစီညား�အာခေါဝ� မ်းျာ�၌ 

အာခေါကျွာင်းအာထညား ခေါဖွဲ့ားသူညာ�း မ်းးတိုးးဖွဲ့ကျွးအာဖွဲ့့�� 

အာစီညား�မ်းျာ�မ်းှ ၀န်းးထမ်းး�မ်းျာ� နှှင်�း ကျွမ်းာ�င်း�

အာဖွဲ့့�� (WorldFish) ကျွ့င်း��င်း�ညာှးနှုးွင်း�ခေါရ� 

မ်းှူ�မ်းျာ�၊

ကျွမ်းာ�င်း�အာဖွဲ့့�� (WorldFish) (အာမ်းျး��သူာ�

အာ�င်�း)

တိုးး�င်း�ခေါဒါသူကြီးကျွီ�နှှင်�း

မြူပညားန်းယ်းအာ�င်�း/

ခေါဒါသူနှတရအာ�င်�း 

MS-NPAN၊ အာမ်းျး��သူာ�

အာ�င်�း MS-NPAN, 

FSWG နှှင်�း TWG တိုးး�

၏ စီီစီဉ်းထာ� ခေါသူာ 

အာစီညား�အာခေါဝ� မ်းျာ�၊

ဇယ်ာ� ၁။ အာသူကျွးခေါမ်း့�ဝမ်းး�ခေါကျွျာင်း�မ်းုစီီမ်းံကျွးန်းး�အာတိုး့ကျွး င်း�(လူ့�ပးင်န်းး�) ၌ အာဓားကျွ ပးဝင်းခေါ�ာင်းရ့ကျွးမ်းုမ်းျာ�၏ အာကျွျဉ်း��ျ�ပးလူ့မ်းး�ညွှှန်းး။
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အားဓားကိပ်းဝင််ငွေ�းင််��ကိ်�ု�ျး�

၁။ အားးဟား��း�င််�း ��းမြူဖစီ်သင််တိုးန်း်� (TOT)၊ �းငွေ�းကိ်
ငွေသး ငွေ�-�းလွှာာ း-သန်း််�ှင််�ငွေ�� (WASH) ကိျင်််စီဉ်း�ျး�၊ 
အားစီး�အားစီးလွှာံ�ခြုံချံု စီးတိုး်ချျ��ုနှှင််် အား�ည်း်အားငွေသ���းန်း်�ချျုပ််�ု။

ဤလူ့ုပးရှာ�ခေါ�ာင်းရ့ကျွးမ်းုသူညား ဤစီီမ်းံကျွးန်းး�အာတိုး့ကျွး ကျွ့င်း��င်း�
ဝန်းးထမ်းး�မ်းျာ�အာမြူဖွဲ့စီး ခေါရှ�တိုးန်းး�မ်းှခေါ�ာင်းရ့ကျွးခေါန်းခေါသူာ ရပးရ့ာ လူ့ူထ�
စီညား�ရိုံ��ခေါရ�မ်းှူ�မ်းျာ�အာတိုး့ကျွး အာာဟာာရ�း�င်းရာ အာသူးပညာာ  
(ဗျူဟာ�သူ�တိုး)နှှင်�း သူတိုးင်း�အာ�ျကျွးအာလူ့ကျွးကျွး� ခေါပ�သူညား။ ရပးရ့ာ
လူ့ူထ�စီညား�ရိုံ��ခေါရ�မ်းှူ�အာမ်းျာ�စီ�၌ အာာဟာာရ�း�င်းရာအာခေါမြူ��ံနှှင်�း 
ထးခေါရာကျွးခေါသူာ ခေါရ-မ်းးလူ့ာ ာ-သူန်း်းရှင်း�ခေါရ� (WASH) ကျွျင်�းစီဉ်းမ်းျာ�နှှင်�း 
စီပးလူ့ျဉ်း�ခေါသူာ အာသူးပညာာ(ဗျူဟာ�သူ�တိုး) မ်းလူ့ံ�ခေါလူ့ာကျွး��  
(ကျွန်း်းသူတိုးး�ျကျွး) ရှးနှး�င်းသူညား။ ထး�ခေါ�ကျွာင်�း စီီမ်းံကျွးန်းး� တိုး့င်း 
ပးဝင်းခေါ�ာင်းရ့ကျွးခေါန်းသူူမ်းျာ�အာတိုး့ကျွး ကျွဏ္ဍ(ခေါမ်းားဂျျူ �) အာလူ့း�ကျွး 
သူင်းတိုးန်းး�တိုးကျွးခေါရာကျွးစီဉ်း၊ ရပးရ့ာလူ့ူမ်းုအာဖွဲ့့��အာစီညား� အာ�င်�း၌ 
အာာဟာာရတိုးန်းးဖွဲ့း��သူး န်းာ�လူ့ညားမ်းုမြူမ်းှင်�းတိုးင်းခေါရ�လူ့ုပးရှာ�မ်းုမ်းျာ� 
ခေါ�ာင်းရ့ကျွးစီဉ်း သူတိုးင်း�စီကျွာ�မ်းျာ�ကျွး� ထးခေါရာကျွးစီ့ာ ခေါပ�ပး�နှး�င်းရန်းး 
ဤသူင်းတိုးန်းး�သူညား အာသူးပညာာ(ဗျူဟာ�သူ�တိုး)ကျွး� မြူမ်းှင်�းတိုးင်းခေါပ�သူညား။

ခေါလူ့�ကျွျင်�း�န်းး�သူညား ပံ�မ်းှန်းးအာာ�မြူဖွဲ့င်�း ၃ ရကျွးမ်းှ ၄ ရကျွးအာထး �ကျွာသူညား
။ အာဓားကျွ အာခေါ�ကျွာင်း�ရပးမ်းျာ� ဖြိုး��ံင်ံ�မ်းးခေါစီရန်းး ခေါအာာကျွးပး တိုးး�ကျွး� 
ထညာ�းသူ့င်း�ပး��ျသူညား။

• အာခေါမြူ��ံအာစီာ�အာစီာအာ�ပးစီ�မ်းျာ�၊
• အာနှ�အာာဟာာရ/အာဏီ�အာာဟာာရအာမ်းျး��အာစီာ�မ်းျာ�၊ 
• မ်း့တိုးခေါသူာ အာစီာအာာဟာာရ၏ အာခေါရ�ပးမ်းု၊
• မ်းျး��ရိုး��(ဗျူီဇ)လူ့း�ကျွးခေါသူာ အာာဟာာရ�ျး�တိုး��မ်းု၊ 
• အာာဟာာရ�ျး�တိုး��ရမြူ�င်း� အာခေါ�ကျွာင်း�ရင်း�မ်းျာ�၊
• နှး�တိုးး�ကျွးခေါကျွွ�မြူ�င်း�နှှင်�း မြူဖွဲ့ညာ�းစီ့ကျွးအာစီာခေါကျွွ�မြူ�င်း�၊
• င်း�၏အာာဟာာရတိုးန်းးဖွဲ့း��၊
• SIS ဌာာခေါန်းင်း�င်ယ်းခေါလူ့�မ်းျာ�ကျွး� အာခေါလူ့�အာန်းကျွးထာ�ခေါသူာ 

သူရို�ပးမြူပ�ျကျွးမြူပ�တိုးးမြူ�င်း�၊
• လူ့ံ�ဖြိုး��ံစီးတိုးး�ျရခေါသူာ ခေါရကျွး� ခေါသူာကျွးသူံ��မြူ�င်း�၊ စီန်းစီးတိုးကျွျ 

လူ့ကျွးခေါ��မြူ�င်း�၊ အာစီာ�အာစီာမ်းျာ� သူးမ်းး��ညား�မြူ�င်း�၊ ခေါရပံ��
ခေါရ�ူ�မ်းျာ�နှှင်�း ပတိုးးဝန်းး�ကျွျင်းသူန်း်းရှင်း�ခေါရ�တိုးး�၏ အာခေါရ�ပးပံ�။

သူင်းတိုးန်းး�ပး��ျ�ျကျွးခေါ�းင်း�စီဉ်းမ်းျာ�သူညား ကျွခေါလူ့�င်ယ်းမ်းျာ�ကျွး� 
ကျွယ်းတိုးင်းပး (Save the Children Myanmar) အာဖွဲ့့��၏ သူင်းယ်ူမြူ�င်း� 
(LEARN) စီီမ်းံကျွးန်းး�ကျွ မြူပ�စီ�ထာ�ခေါသူာ သူင်းယ်ူခေါရ�ကျွဏ္ဍမ်းျာ�ကျွး� 
ကျွျန်းး�မ်းာခေါရ�နှှင်�းအာာ�ကျွစီာ�၀န်းးကြီးကျွီ�ဌာာန်း လူ့ကျွးခေါအာာကျွးရှး 
အာမ်းျး��သူာ�အာာဟာာရဖွဲ့့ံ�ဖြိုးဖွဲ့း��ခေါရ�ဗျူဟား�ဌာာန်းကျွ ပံ�ပး��ခေါသူာ လူ့မ်းး�ညွှှန်းး
�ျကျွးတိုးး�ကျွး� အာခေါမြူ��ံသူညား။ မ်းရှးမ်းမြူဖွဲ့စီး လူ့း�အာပးခေါသူာ အာာဟာာရ
�း�င်းရာလူ့�ပးထံ��လူ့�ပးန်းညား�မ်းျာ�နှှင်�း မ်းရှးမ်းမြူဖွဲ့စီးလူ့း�အာပးခေါသူာ တိုးစီး
ကျွး�ယ်းခေါရ သူန်း်းရှင်း�ခေါရ� ခေါ�ာင်းရ့ကျွးမ်းု မ်းျာ�အာတိုး့ကျွး SPRING

၃
 မ်းှ 

ထ�တိုးးလူ့�ပးသူညာ�းပစီစညား�မ်းျာ�ကျွး�လူ့ညား� ရညားညွှှန်းး�သူညာ�းအာတိုးး�င်း� 
အာသူံ��မြူပ�သူညား။ 

၂။ အားငွေမြူချချံအားးဟား�သင််တိုးန်း်�၊ �းငွေ�းကိ်ငွေသး ငွေ�-�းလွှာာ း-
သန်း််�ှင််�ငွေ�� (WASH) ကိျင်််စီဉ်း�ျး�၊ စီီ�ံကိးန်း်�၌ ပ်းဝင််သး�ျး�
အား�ကိး� အားစီး�အားစီးလွှာံ�ခြုံချံု စီးတိုး်ချျ��ုနှှင််် အား�ည်း်အားငွေသ��
�းန်း်�ချျုပ််�ု။

ဤသူင်းတိုးန်းး�သူညား အာာဟာာရနှှင်�း ပတိုးးသူကျွးခေါသူာ အာသူးပညာာ
(ဗျူဟာ�သူ�တိုး)နှှင်�း အာခေါမြူ��ံသူတိုးင်း�အာ�ျကျွးအာလူ့ကျွးတိုးး�ကျွး� ပံ�ပး��
ခေါပ�သူညား။ ဤပး��ျမ်းုသူညား င်း�စီာ�မြူ�င်း�နှှင်�း ဟာင်း�သူီ�ဟာင်း�ရ့ကျွးစီာ�
မြူ�င်း�၏ အာခေါရ�ပးပံ�နှှင်�း စီီမ်းံကျွးန်းး�တိုး့င်း ပးဝင်း ခေါ�ာင်းရ့ကျွးသူူမ်းျာ�
အာ�ကျွာ� အာာဟာာရခေါကျွာင်း�မ်းျာ� ရရှးရန်းး အာစီာ�အာစီာအာမ်းယ်းစီံ�
၏ အာခေါရ�ပးပံ�တိုးး�ကျွး� အာာရိုံ�စီူ�စီး�ကျွးထာ� သူညား။ နှး�င်းင်ံအာသူီ�သူီ�မ်းှ 
ခေါလူ့�လူ့ာမ်းုမ်းျာ�ကျွ လူ့ယ်းယ်ာသူ့င်း�အာာ�စီ�မ်းျာ� (မ်းျး��ခေါစီ�မ်းျာ�၊ လူ့ယ်းယ်ာ
သူံ��ကျွးရးယ်ာမ်းျာ�) မြူဖွဲ့ညာ�းစီ့ကျွး ခေါထာကျွးပံ��ျဉ်း�ကျွပးမ်းုကျွး� သူရို�ပးခေါဖွဲ့ား
ညွှှန်းးမြူပ���ဖြိုးပီ�၊ ထး�အာာဟာာရ�း�င်းရာ အာသူးပညာာ(ဗျူဟာ�သူ�တိုး)သူညား
 အားမ်းးခေါထာင်းစီ�မ်းျာ� အာ�ကျွာ� အာမြူပ�သူခေါ�ာခေါ�ာင်းခေါသူာ အာာဟာာရ
ရလူ့ဒါးမ်းျာ�ကျွး� တိုးး��ပ့ာ�ခေါစီပးသူညား။ (စီာကျွး��၊ Schreinemachers et 

al. 2016; de Brauw et al. 2015).

မြူမ်းန်းးမ်းာနှး�င်းင်ံရှး အာမ်းျး��သူမ်းီ�မ်းျာ�သူညား အားမ်းးတိုး့င်း�/အားမ်းးမ်းုတိုးာဝန်းးမ်းျာ�
ကျွး� ထမ်းး�ခေါ�ာင်းခေါသူာ ရိုး��ရာအာ�န်းး�ကျွဏ္ဍကျွး� ထးန်းး�သူးမ်းး� ထာ�ရာ 
ဤစီီမ်းံကျွးန်းး�သူညား အာာဟာာရလူ့ုပးရှာ�မ်းုမ်းျာ�တိုး့င်း အာမ်းျး��သူာ�မ်းျာ�၊ 
အာထူ�သူမြူဖွဲ့င်�း လူ့င်းခေါယ်ာကျွးျာ�/�င်းပ့န်းး�သူညားမ်းျာ� နှှင်�းပး 
ထးခေါတိုး့��ကျွး�ံရန်းး တိုးး�ကျွးတိုး့န်းး�အာာ�ခေါပ�သူညား။ (သူ�ခေါတိုးသူန်း) 
သူကျွးခေါသူအာခေါထာကျွးအာထာ�မ်းျာ�ကျွ ညွှှန်းးမြူပခေါန်းသူညားမ်းှာ
 လူ့င်းခေါယ်ာကျွးျာ�/�င်းပ့န်းး�သူညားမ်းျာ� ပးဝင်းခေါ�ာင်းရ့ကျွး မြူ�င်း�
မြူဖွဲ့င်�း ၎င်း�တိုးး�၏ အာသူးပညာာ (ဗျူဟာ�သူ�တိုး) မြူမ်းင်�းတိုးကျွးလူ့ာကျွာ
 အာမ်းျး��သူမ်းီ�မ်းျာ�အာတိုး့ကျွး အာခေါထာကျွးအာကျွူ တိုးး��မြူမ်းင်�းမ်းုနှှင်�း
 အာမ်းျး��သူမ်းီ�မ်းျာ�နှှင်�း ကျွခေါလူ့�င်ယ်းမ်းျာ�အာ�ကျွာ� အာာဟာာရ
ဖွဲ့့ံ�ဖြိုးဖွဲ့း�� တိုးး��တိုးကျွးခေါရ�တိုး့င်း ရလူ့ဒါးခေါကျွာင်း�မ်းျာ�ရရှးခေါရ�အာတိုး့ကျွး
 ပူ�တိုး့� �ံ��မြူဖွဲ့တိုးး�ျကျွး�ျမ်းုကျွး�လူ့ညား� တိုးး��ပ့ာ�လူ့ာခေါစီသူညား။
 (စီာကျွး��၊ Nguyen et al. 2018; Tokhi et al. 2018).

၃။ င်း�စီး�သံ���ုတိုးး��မြူ�င်််မြူချင််�နှှင််် အားစီး�အားစီးအား�ျးု �အား�ယ််စီံ� တိုးး��
မြူ�င်််မြူချင််�၊ အား�း�သမြူဖင််် �ျးု �ပ်�း�နှး�င်် ငွေသး အားသကိ်အား��ယ််ငွေ�းကိ်
ငွေန်းသည်း်် အား�ျးု �သ�ီ��ျး�နှှင််် ၅ နှှစီ်ငွေအားးကိ်ကိငွေလွှာ�င်ယ််�ျး�
အားတိုး�ကိ် အားးရုံံ�စီး�စီး�ကိ်�း�ငွေသး လွှား�ုအား�းအားကိျင်််ငွေမြူပ်းင််�လွှာ�ငွေ��
အားသးပ်ည်းးငွေပ်� (SBCC) လွှာုပ််�ှး� ငွေ�းင််��ကိ် �ု�ျး�။ 

SBCC သူညား “အာသူးပညာာ(ဗျူဟာ�သူ�တိုး)၊ သူခေါ�ာထာ�မ်းျာ�၊ စီံနှုန်းး�
မ်းျာ�၊ ယ်ံ��ကျွညားမ်းုမ်းျာ�နှှင်�း အာမြူပ�အာမ်းူ မ်းျာ� တိုးး��တိုးကျွးခေါမြူပာင်း�လူ့�ခေါစီရန်းး 
�ကျွးသူ့ယ်းခေါရ�စီန်းစီးကျွး� မ်းဟာာဗျူျူ ဟာာကျွျကျွျအာသူံ��မြူပ�သူညား။” (စီာ
ကျွး��၊ Health Communication Capacity Collaborative 2016). 
အာမြူ�ာ�နှး�င်းင်ံမ်းျာ�မ်းှ အာခေါထာကျွးအာထာ�မ်းျာ�ကျွ စီီမ်းံကျွးန်းး�တိုး့င်း ပးဝင်း
ခေါ�ာင်းရ့ကျွးသူူမ်းျာ�အာ�ကျွာ� SBCC လူ့ုပးရှာ�မ်းုမ်းျာ�နှှင်�း အာတိုးူ အားမ်းးဖြိုး�ံ
ဝင်း�/အားမ်းးတိုး့င်း� (တိုးစီးပး�င်းတိုးစီးနှး�င်း) စီာ�န်းပးရးကျွာာ ထ�တိုးးလူ့�ပးမြူ�င်း�နှှင်�း
 ယ်ှဉ်းတိုး့�လူ့ျကျွး (�ကျွးသူ့ယ်းခေါရ�စီန်းစီး မ်းဟာာဗျူျူ ဟာာမြူဖွဲ့င်�း) �ကျွာ�ဝင်း
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ထ့ာ�, ဖွဲ့့ံ�ဖြိုးဖွဲ့း��ရန်းး အာခေါရ�ကြီးကျွီ�ခေါသူာ ဗျူီတိုးာမ်းင်းခေါအာ၊ ဗျူီတိုးာမ်းင်း�ီ ၁၂၊ သံူ
ဓာာတိုးး၊ ကျွယ်းလူ့စီီယ်မ်းး၊ သူ့ပးနှှင်�း မ်းရှးမ်းမြူဖွဲ့စီးလူ့း�အာပးခေါသူာ အာ�ီဓာာတိုးး 
(ဖွဲ့ကျွးတိုးီ�အာကျွး�စီး) စီခေါသူာ မ်းရှးမ်းမြူဖွဲ့စီး အာာဟာာရဓာာတိုးးမ်းျာ�လူ့ညား� 
ကြွကျွွယ်းဝသူညား။ (စီာကျွး��၊ Thilsted 2012; Bogard et al. 2015)

သူး�ခေါသူား အာာဟာာရဓာာတိုးးမြူပညာ�းဝခေါသူာ အာစီာ�အာစီာမ်းျာ�တိုး့င်းမ်းူ င်း�
အာမြူပင်း အာမြူ�ာ�အာစီာ�အာစီာမ်းျာ�လူ့ညား� ပး၀င်းရမ်းညား။ အာစီာ�အာစီာ
အာမ်းယ်းစီံ� တိုးး��တိုးကျွးရရှးခေါစီရန်းး၊ ဤစီီမ်းံကျွးန်းး�သူညား ကျွန်းးခေါ�ာင်းနှှင်�း 
အားမ်းးဖြိုး�ံဝင်း�ဥယ်ျာဉ်းအာတိုး့င်း� ခေါရာင်းစီံ� ဟာင်း�သူီ� ဟာင်း�ရ့ကျွးမ်းျာ� 
(ဥပမ်းာ- ဒါန်း်းသူလူ့့န်းးနှှင်�း ဖွဲ့ရိုံ�) နှှင်�း သူစီးသူီ�ဝလူ့ံ (ဥပမ်းာ- သူခေါ�ဂာ
သူီ�) စီး�ကျွးပျး��မြူ�င်း�တိုးး�ကျွး� (စီတိုးင်း) မ်းးတိုးး�ကျွးခေါပ����သူညား။ ခေါသူ�
င်ယ်းခေါသူာ အားမ်းးဖြိုး�ံဝင်း�မ်းျာ�အာတိုး့ကျွး ကျွန်းးခေါ�ာင်းကျွး� အာသူံ���ျမြူ�င်း�
သူညား ဟာင်း�သူီ�ဟာင်း�ရ့ကျွးနှှင်�း သူစီးသူီ�ဝလူ့ံ ထ�တိုးးလူ့�ပးခေါရ�အာတိုး့ကျွး 
ခေါန်းရာတိုးး���ျ��ခေါပ�သူညား။ ထး�မြူပင်း ကျွန်းးထ�မ်းှ ခေါရကျွး� အာပင်းမ်းျာ�အာတိုး့ကျွး 
အာသူံ��မြူပ�နှး�င်းဖြိုးပီ�၊ (ရးတိုးးသူးမ်းး�မြူ�င်း�နှှင်�း သူန်း်းရှင်း�ခေါရ�မြူပ�လူ့�ပးဖြိုးပီ�ခေါန်းာကျွး) 
ကျွန်းးထ�မ်းှအာန်းညားအာနှှစီးမ်းျာ�ကျွး� သူ�ာဝခေါမြူမ်းဩဇာအာမြူဖွဲ့စီးအာသူံ��မြူပ�
နှး�င်း၏။

ဤစီီမ်းံကျွးန်းး�သူညား အာာဟာာရ�း�င်းရာပးဝင်းခေါ�ာင်းရ့ကျွးမ်းုတိုးစီး��
အာမြူဖွဲ့စီး ခေါရ-မ်းးလူ့ာ ာ-သူန်း်းရှင်း�ခေါရ� (WASH) လူ့ုပးရှာ� ခေါ�ာင်းရ့ကျွး
မ်းုမ်းျာ�ကျွး�ပးခေါပးင်း�စီပးထာ�သူညား။ ဤစီီမ်းံကျွးန်းး�သူညား ဝမ်းး�ပျကျွး
ဝမ်းး�ခေါလူ့့ာခေါရာဂျးမြူဖွဲ့င်�း ခေါသူ�ံ��မြူ�င်း�နှှင်�း ကျွခေါလူ့� င်ယ်းမ်းျာ�အာ�ကျွာ� 
ခေါသူာကျွးသူံ��ခေါရ မ်းလူ့ံ�ခေါလူ့ာကျွးမြူ�င်း�၊ ပတိုးးဝန်းး�ကျွျင်းသူန်း်းရှင်း�ခေါရ� (
မ်းးလူ့ာ ာစီန်းစီး) ညာံ�ဖွဲ့ျင်း�မြူ�င်း�နှှင်�း တိုးစီးကျွး�ယ်းခေါရ သူန်း်းရှင်း�ခေါရ�ကျွျင်�းစီဉ်း
မ်းျာ�ကျွး� စီစီးခေါ��ခေါလူ့�လူ့ာမြူ�င်း�နှှင်�း �ျးတိုးး�ကျွးခေါလူ့�လူ့ာမ်းုမ်းှ ရရှးခေါသူာ 
ရလူ့ဒါးမ်းျာ� အာခေါပ် တိုး့င်း အာခေါမြူ��ံသူညား။ (စီာကျွး��၊ Pruss-Ustun et 

al. 2014; Humphrey 2009). နှး�င်းင်ံအာတိုး့င်း� ခေါရ-မ်းးလူ့ာ ာ-သူန်း်းရှင်း�
ခေါရ� (WASH) စီီမ်းံကျွးန်းး�မ်းျာ� အာခေါကျွာင်းအာထညားခေါဖွဲ့ားခေါန်းခေါသူာ 
အာဖွဲ့့��အာစီညား�မ်းျာ�နှှင်�း တိုးး�င်းပင်းခေါ�့�ခေါနှ့�မြူ�င်း�နှှင်�း ပူ�ခေါပးင်း�အာခေါကျွာင်း 
အာထညားခေါဖွဲ့ားခေါန်းခေါသူာ မ်းးတိုးးဖွဲ့ကျွးအာဖွဲ့့�� အာစီညား�မ်းျာ�နှှင်�း ဤစီီမ်းံကျွးန်းး�
အာဖွဲ့့��ဝန်းးထမ်းး�မ်းျာ�မ်းှ အာခေါသူ�စီးတိုးး (ဂျရို�တိုးစီး�ကျွး) အာကျွ�မြူဖွဲ့တိုးး မ်းုနှှင်�း
အာတိုးူ ဤလူ့ုပးရှာ�ခေါ�ာင်းရ့ကျွးမ်းုမ်းျာ�ကျွး� (ပထမ်း�ံ��) အာ�ံ��အာမြူဖွဲ့တိုးး
ခေါပ�ခေါပလူ့းမ်း�းမ်းညား။ လူ့ကျွးခေါ��ရန်းး (သူး�) လူ့ကျွးခေါ�� စီင်းမ်းျာ�အာတိုး့ကျွး 
ခေါရ�ူ�မ်းျာ�၊ ခေါမြူမ်းခေါရစီစီးအား��မ်းျာ�နှှင်�း အားမ်းးသူာမ်းျာ� စီသူညာ�း ခေါရ-မ်းးလူ့ာ ာ-
သူန်း်းရှင်း�ခေါရ� (WASH) အာသူံ�� အာခေါ�ာင်း (အာမ်းာထညားပစီစညား�) မ်းျာ�
ကျွး� ခေါထာကျွးပံ�ခေါပ�ဖြိုးပီ�၊ ဦး�စီာ�ခေါပ�မ်းျာ�အာတိုး့ကျွး စီံသူတိုးးမ်းှတိုးး�ျကျွးအာစီ�
တိုးစီး��ကျွး� ခေါဖွဲ့ားထ�တိုးးခေါပ�မ်းညား။

၅။ အားစီး�အားစီး ငွေ��ကိင််�လွှာံ�ခြုံချံု �ု�န်း်�စီစီ်မြူချင််�နှှင််် အားးဟား�
ချ��မြူချ�်�စီးတိုး်မြူဖးငွေလွှာ်လွှားမြူချင််�။

လူ့တိုးး�တိုးးခေါသူာ င်း�၊ ခေါရသူတိုးတ ဝးမ်းျာ�နှှင်�း ယ်င်း�တိုးး�မ်းှ မြူပ�မြူပင်းရရှး
ထာ�ခေါသူာ ထ�တိုးးကျွ�န်းးမ်းျာ�သူညား မြူမ်းန်းးမ်းာ�အာစီာ�အာစီာမ်းျာ�၌ ပးဝင်း
ခေါသူာ တိုးးရးစီာာန်းးမ်းျာ�မ်းှ ရရှးသူညာ�း အာစီာ�အာစီာမ်းျာ�အာန်းကျွး အာကြီးကျွီ�
မ်းာ��ံ�� အာ�ျး��အာ�မြူဖွဲ့င်�း ဖွဲ့့��စီညား�ပးရှးခေါန်းသူညား။ အာခေါမြူ�ာကျွး�ံ (င်း�/
ပ�စီ့န်းးခေါမြူ�ာကျွး)နှှင်�း အာ�ျဉ်းတိုးညား (င်း�/ပ�စီ့န်းး�ျညား)စီခေါသူာ င်း�နှှင်�း 
ခေါရသူတိုးတ ဝးထ�တိုးးကျွ�န်းးမ်းျာ� မြူပ�မြူပင်း ထ�တိုးးလူ့�ပးမ်းု လူ့�ပးင်န်းး�စီဉ်းသူညား 
စီ�စီ�ခေါပးင်း� င်း�စီာ�သူံ��မ်းု၏သူံ��ပံ�တိုးစီးပံ�မြူဖွဲ့စီးသူညားဟာ� �န်း်းမ်းှန်းး��ကျွသူညား။ 
(Youn et al. 2018). 

/ပးဝင်းခေါ�ာင်းရ့ကျွးဖြိုးပီ�ခေါန်းာကျွး အာာဟာာရ ဖွဲ့့ံ�ဖြိုးဖွဲ့း��မ်းုအာ�င်�းအာတိုးန်းး� 
တိုးး��တိုးကျွးလူ့ာခေါ�ကျွာင်း� ညွှှန်းးမြူပခေါန်းသူညား။ (စီာကျွး��၊ Olney et al. 

2015). ဤလူ့ုပးရှာ�ခေါ�ာင်းရ့ကျွးမ်းု မ်းျာ�၌ အားမ်းးန်းီ��ျင်း�မ်းျာ�အာ�ကျွာ�
 အာာဟာာရအာသူးပညာာတိုးး��တိုးကျွးလူ့ာမြူ�င်း�နှှင်�း အာမြူပ�သူခေါ�ာခေါ�ာင်း
ခေါသူာ အာာဟာာရ�း�င်းရာ အာမြူပ�အာမ်းူမ်းျာ� ကျွျင်�းသူံ��မြူ�င်း�တိုးး�မြူဖွဲ့င်�း အားမ်းး
အာန်းီ�အာန်းာ�ပတိုးးဝန်းး�ကျွျင်းကျွး� သူကျွးခေါရာကျွးမ်းုမ်းျာ� ရှးနှး�င်းသူညား။ (စီာ
ကျွး��၊ Hoddinot et al. 2017)

အာမြူပ�အာမ်းူမ်းျာ�ကျွး� ခေါဖွဲ့ားထ�တိုးးဖြိုးပီ�ခေါန်းာကျွး ပးဝင်းခေါ�ာင်းရ့ကျွးသူူမ်းျာ�
နှှင်�း တိုးး�င်းပင်းခေါ�့�ခေါနှ့�မြူ�င်း�မြူဖွဲ့င်�း ဤစီီမ်းံကျွးန်းး�သူညား အာတိုးာ� အာ�ီ�
/အာဟာန်း်းအာတိုးာ�မ်းျာ�နှှင်�း ဦး�စီာ�ခေါပ�အာ�ပးစီ�၏ ကျွမ်းကျွထမြူပ�သူူမ်းျာ�
ကျွး� ခေါဖွဲ့ားထ�တိုးးရန်းး ရညားရ့ယ်းခေါသူာ အာတိုးာ�အာ�ီ� �့�မြူ�မ်းး�စီးတိုးးမြူဖွဲ့ာ
ခေါလူ့�လူ့ာမ်းုမြူပ�လူ့�ပးသူညား။ အာမြူပ�အာမ်းူ/အာမ်းူအာကျွျင်�းခေါမြူပာင်း�လူ့�မ်းု
အာတိုး့ကျွး ဒါီဇး�င်း�ခေါရ��့�မ်းု (DBC) မ်းူခေါ�ာင်း

၄
 ကျွး� အာခေါမြူ��ံ၍ 

ဦး�စီာ�ခေါပ� အာ�ပးစီ�အာတိုး့င်း� မ်းးမ်းး �နှဒအာခေါလူ့ျာကျွး အာမြူပ�အာမ်းူကျွး� 
လူ့ကျွး�ံကျွျင်�းသူံ��မ်းု တိုးး��တိုးကျွးလူ့ာခေါစီရန်းး အာမ်းူအာကျွျင်�း ခေါမြူပာင်း�လူ့�
�ကျွးသူ့ယ်းခေါရ�မ်းဟာာဗျူျူ ဟာာတိုးစီး��ကျွး� အာခေါထာကျွးအာကျွူမြူဖွဲ့စီးခေါစီနှး�င်း
ခေါသူာ လူ့ုပးရှာ�ခေါ�ာင်းရ့ကျွးမ်းု ခေါပးင်း�ကျွူ�(တိုးံတိုးာ�) မ်းျာ�နှှင်�း အာဓားကျွ 
စီီမ်းံကျွးန်းး�လူ့ုပးရှာ�ခေါ�ာင်းရ့ကျွးမ်းုမ်းျာ�ကျွး� ခေါဖွဲ့ားထ�တိုးးသူညား။ 

ထး�မြူပင်း လူ့ကျွးကျွး�င်းဖွဲ့�န်းး�မ်းျာ� မြူမ်းန်းးမ်းာနှး�င်းင်ံ၌ လူ့ူကြီးကျွး�ကျွးမ်းျာ�မ်းု မြူမ်းင်�းတိုးကျွး
လူ့ာသူညားနှှင်�းအာညာီ ဤစီီမ်းံကျွးန်းး�သူညား စီီမ်းံကျွးန်းး�၀င်း မ်းဟာ�တိုးးသူူ
အာ�ကျွာ� ခေါသူာ��ျကျွးသူတိုးင်း�စီကျွာ�မ်းျာ� �ကျွးသူ့ယ်းခေါပ�ရန်းး ဖွဲ့�န်းး�အာပ
လူ့ီခေါကျွ�ရှင်း�နှှင်�း လူ့ူမ်းု�ကျွးသူ့ယ်းခေါရ� ပလူ့ကျွးခေါဖွဲ့ာင်း�ကျွး� အာသူံ��မြူပ�
လူ့ျကျွးရှးသူညား။ ဤန်းညား�လူ့မ်းး�သူညား စီီမ်းံကျွးန်းး� �ကျွာ�ဝင်း/ပးဝင်း
ခေါ�ာင်းရ့ကျွးမ်းု န်းယ်းပယ်းကျွး� ခေါကျွျားလူ့့န်းး၍ ပ�ဂျဂး�လူ့းတိုးစီးဦး��ျင်း�ထံသူး�  
(သူတိုးင်း�စီကျွာ�) ခေါရာကျွးရှးခေါစီရန်းး အာခေါထာကျွးအာကျွူခေါပ�သူညား။

င်း��ျးု �စီးတိုး်�ှ �ျးု �င်း�၊ ဟာင််�သီ�ဟာင််���ကိ်နှှင််် သစီ်သီ�ဝလွှာံ
�ျးု �ငွေစီ်�ျး�နှှင််် စီီ�ံကိးန်း်�၌ ပ်းဝင််သး�ျး�အား�ကိး� ငွေ�-�းလွှာာ း-
သန်း််�ှင််�ငွေ�� (WASH) အားသံ��အားငွေ�းင်် (အား�း�ည်း် ပ်စီစည််း�) 
�ျး� ငွေ�းကိ်ပ်ံ် ငွေပ်�မြူချင််�။ 

မ်း�ကျွာခေါသူ�မ်းီကျွ အာစီာ�အာစီာမြူပ�လူ့�ပးမ်းုပံ�စီံ�န်းး�စီစီး�ျကျွးကျွ 
မြူမ်းန်းးမ်းာနှး�င်းင်ံတိုး့င်း အာစီာအာာဟာာရတိုးန်းးဖွဲ့း�� ၂၀% ခေါလူ့့ာ��ျခေါပ�နှး�င်း 
ခေါသူာ အားမ်းးဖြိုး�ံဝင်း�င်း�ခေါမ်း့�ကျွန်းးမ်းျာ�၌ ကြီးကျွီ�မ်းာ�ခေါသူာ င်း�မ်းျး��စီးတိုးးရှး
ခေါ�ကျွာင်း� သူရို�ပးမြူပနှး�င်း���သူညား။ (စီာကျွး��၊ WFP 2019) သူး�ခေါသူား ကျွမ့်းာ�
င်း�အာဖွဲ့့�� (WorldFish) ၏ အာမြူ�ာ�စီီမ်းံကျွးန်းး�မ်းျာ�မ်းှ အာ�ျကျွးအာလူ့ကျွးမ်းျာ�
ကျွမ်းူ င်း�ခေါတိုးာင်းသူူအာမ်းျာ�စီ�သူညား ခေါစီျ�ကျွ့ကျွးဝင်းအာရ့ယ်းအာစီာ� င်း�
ကြီးကျွီ�မ်းျာ�ကျွး� ခေါရာင်း�စီာ��ကျွခေါသူားလူ့ညား� သူူတိုးး�ကျွး�ယ်းတိုးး�င်း စီာ�သူံ��မ်းုမ်းှာ 
ရှာ�ပး�လူ့ှခေါ�ကျွာင်း� ခေါဖွဲ့ားမြူပခေါန်းသူညား။ �း�လူ့း�သူညားမ်းှာ ကြီးကျွီ�မ်းာ�ခေါသူာ
င်း�မ်းျာ�သူညား မ်းးသူာ�စီ�ဝင်းမ်းျာ�၏အာာဟာာရလူ့း�အာပး�ျကျွးမ်းျာ�ကျွး�
 အာခေါထာကျွး အာကျွူမ်းမြူပ�ဟာူ၍ မြူဖွဲ့စီးသူညား။ ထး�ကျွးစီစအာတိုး့ကျွး ဤစီီမ်းံကျွးန်းး�
သူညား အားမ်းးခေါထာင်းစီ�ဝင်းမ်းျာ�အာ�ကျွာ� အာာဟာာရဖွဲ့့ံ�ဖြိုးဖွဲ့း��တိုးး��တိုးကျွးခေါရ� 
ခေါ�ာင်းရ့ကျွးရန်းး ရာသူီမ်းခေါရ့� င်း�ရရှး၊ စီာ�သူံ��နှး�င်းမ်းု ခေါသူ�ျာခေါစီရန်းး 
င်း�ကျွန်းးမ်းျာ�၌ SIS ဌာာခေါန်းင်း�င်ယ်းခေါလူ့�မ်းျာ� ခေါမ်း့�မြူမ်းူမြူ�င်း�ကျွး� မ်းးတိုးး�ကျွး
���သူညား။ SIS ဌာာခေါန်းင်း�င်ယ်းခေါလူ့�မ်းျာ�သူညား အာထူ�သူမြူဖွဲ့င်�း ခေါ�းင်း�၊ 
အာရိုး��နှှင်�း ကျွလူ့ီစီာတိုးး�နှှင်�းအာတိုးူ တိုးစီးခေါကျွာင်းလူ့ံ�� စီာ�သံူ��သူညာ�းအာ�း 
အာဏီ�အာာဟာာရ ကြွကျွွယ်းဝသူညား။ SIS တိုးး�သူညား ကျွခေါလူ့�င်ယ်းမ်းျာ� ကြီးကျွီ�
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ဤအာခေါရ�ပးခေါသူာ အာစီာ�အာစီာရင်း�မြူမ်းစီးမ်းှ ခေါပ�စီ့မ်းး�နှး�င်းခေါသူာ 
အာဏီ�အာာဟာာရ ထူ�မြူ�ာ�မ်းုကျွး� န်းာ�လူ့ညား သူခေါ�ာခေါပးကျွးမြူ�င်း� 
သူညား အာဓားကျွအာာဟာာရဓာာတိုးးဖွဲ့့��စီညား�မ်းုအာ�ျကျွးအာလူ့ကျွးမ်းပး��  
(အာလူ့့တိုးးသူခေါ�ာ) ခေါမြူပာ�း�မြူ�င်း�သူာမြူဖွဲ့စီးသူညား။ မြူမ်းန်းးမ်းာနှး�င်းင်ံ တိုး့င်း 
အာမ်းျာ�အာာ�မြူဖွဲ့င်�း စီာ�သူံ��ခေါလူ့�ရှးခေါသူာ င်း�အာခေါမြူ��ံထ�တိုးးကျွ�န်းးမ်းျာ�
ကျွး� အာမ်းျး��သူာ�အာ�င်�း အာစီာစီာ�သူံ��မ်းုအာခေါမြူ�အာခေါန်း ခေါလူ့�လူ့ာခေါရ�
စီစီးတိုးမ်းး�နှှင်�း အာသူကျွးခေါမ်း့�ဝမ်းး�ခေါကျွျာင်း�မ်းုအာတိုး့ကျွးင်း� စီီမ်းံကျွးန်းး�
ဖြိုးမ်းး�န်းယ်းမ်းျာ�ရှး ခေါဒါသူခေါစီျ�မ်းျာ�ကျွး� န်းယ်းပယ်း သူတိုးးမ်းှတိုးးမ်းုမ်းှတိုး�င်�း 
အာမ်းျး��အာစီာ��့�မြူ�ာ� ခေါဖွဲ့ားထ�တိုးး���သူညား။ ဤစီီမ်းံကျွးန်းး�ကျွ 
အာာဟာာရကြီးကျွီ�နှှင်�း အာဏီ�အာာဟာာရဓာာတိုးးမ်းျာ�ကျွး� ဓာာတိုးး�့��န်းး�သူံ�� 
�့�မြူ�မ်းး�စီးတိုးးမြူဖွဲ့ာခေါလူ့�လူ့ာမ်းုအာတိုး့ကျွး အာမ်းျာ�အာာ�မြူဖွဲ့င်�း စီာ�သူံ��ခေါလူ့�ရှး
ခေါသူာ င်း�အာခေါမြူ��ံထ�တိုးးကျွ�န်းးမ်းျာ�ကျွး� န်းမ်းူန်းာခေါကျွာကျွးယ်ူမြူ�င်း�မြူဖွဲ့င်�း ဤ
အာသူးပညာာကျွ့ာဟာမ်းု (အာသူးပညာာကျွ့ကျွးလူ့ပး)ကျွး� မြူဖွဲ့ညာ�းခေါပ�မ်းညား။

အာစီာ�အာစီာခေါ�ကျွာင်�း ခေါရာဂျးမြူဖွဲ့စီးပ့ာ�မ်းု (အာစီာအာ�းပးသူင်�းမ်းု) 
ခေါ��အာနှတရာယ်းနှှင်�း အာပူပး�င်း�ခေါဒါသူခေါရာဂျးမ်းျာ�အာာ� လူ့ျစီးလူ့ျူ ရှု
မ်းု တိုးး�ကျွး� ခေါလူ့့ာ��ျမြူ�င်း�သူညား မြူမ်းန်းးမ်းာနှး�င်းင်ံတိုး့င်း အာာဟာာရနှှင်�း
ကျွျန်းး�မ်းာခေါရ� ဖွဲ့့ံ�ဖြိုးဖွဲ့း��တိုးး��တိုးကျွးခေါအာာင်း ခေါ�ာင်းရ့ကျွးမ်းုအာတိုး့ကျွး အာခေါရ�
ပးခေါသူာ အာစီးတိုးးအာပး�င်း�တိုးစီး��မြူဖွဲ့စီးသူညား။ င်း�လူ့�ပးင်န်းး� တိုးန်းးဖွဲ့း��
ကျွ့င်း��ကျွးတိုးစီးခေါလူ့့ာကျွး မ်းသူန်း်းရှင်း�မ်းုနှှင်�း အာစီာ�အာစီာ လူ့ံ�ဖြိုး��ံစီးတိုးး�ျ
မ်းု အာနှတရာယ်းကျွး� င်း�လူ့�ပးင်န်းး�ဦး�စီီ�ဌာာန်းနှှင်�း ကျွမ့်းာ�င်း�အာဖွဲ့့�� 
(WorldFish) စီီမ်းံကျွးန်းး�မ်းျာ�မ်းှတိုးစီး�င်�း ခေါလူ့�လူ့ာ ခေါတိုး့�ရှး���သူညား။ 
င်း�လူ့�ပးင်န်းး�ထ�တိုးးကျွ�န်းးန်းမ်းူန်းာမ်းျာ�ကျွး�လူ့ညား� လူ့့ကျွျန်းး�မ်းာခေါရ�ကျွး� 
ခေါ��အာနှတရာယ်းခေါပ�နှး�င်းခေါသူာ အာဏီ�ဇီဝပး�� မ်းျာ�၊ ကျွပးပး�ပး��မ်းျာ�နှှင်�း 
ညာစီးညာမ်းး�မ်းုမ်းျာ�ကျွး� �့�မြူ�မ်းး�စီးတိုးးမြူဖွဲ့ာခေါလူ့�လူ့ာနှး�င်းရန်းး ပး�ခေါပ�မ်းညား။ 

ဤသူ�ခေါတိုးသူန်းသူညား အာသူးပညာာ (ဗျူဟာ�သူ�တိုး) ကျွ့ာဟာ�ျကျွးမ်းျာ�ကျွး� 
မြူဖွဲ့ညာ�း�ညား�ခေါပ�နှး�င်းဖြိုးပီ�၊ ခေါအာာကျွးပးတိုးး� မ်းှတိုး�င်�း လူ့ကျွးခေါတိုး့�အာသူံ���ျ
နှး�င်းသူညား။
• မြူမ်းန်းးမ်းာနှး�င်းင်ံတိုး့င်း စီာ�သူံ��မ်းုမ်းျာ�မြူပာ�ခေါသူာ အာစီာ�အာစီာမ်းျာ�၏ 

အာာဟာာရပးဝင်းမ်းု အာ�ျကျွးအာလူ့ကျွး (စီာအာ�ပး) အာတိုး့ကျွး အာဓားကျွ 
အာာဟာာရဓာာတိုးးမ်းျာ�ပးဝင်းဖွဲ့့��စီညား�မ်းု အာ�ျကျွးအာလူ့ကျွးမ်းျာ�ကျွး� ပံ�ပး��
ခေါပ�မြူ�င်း�၊

• ခေါဒါသူတိုး့င်း� အာစီာ�အာစီာစီာ�သူံ��မ်းုကျွး� ကျွး�ယ်းစီာ�မြူပ�ခေါသူာ 
အာာဟာာရ�း�င်းရာအာ�ျကျွးအာလူ့ကျွးမ်းျာ�ကျွး� အာမ်းျး��သူာ� 
ကျွျန်းး�မ်းာခေါရ�အာတိုး့ကျွး အာာဟာာရဓာာတိုးးစီာရင်း�နှှင်�း 
အာစီာ�အာခေါသူာကျွး�း�င်းရာလူ့မ်းး�ညွှှန်းး�ျကျွးမ်းျာ�စီခေါသူာ အာစီာ 
အာာဟာာရအာကြီးကျွံမြူပ��ျကျွးပံ�စီံမ်းျာ�တိုး့င်း အာသူံ��မြူပ�နှး�င်းသူညား။ 

• မြူမ်းန်းးမ်းာနှး�င်းင်ံတိုး့င်း စီာ�သူံ��မ်းုမ်းျာ�မြူပာ�ခေါသူာ အာစီာ�အာစီာမ်းျာ�၏ 
အာာဟာာရပးဝင်းမ်းု အာ�ျကျွးအာလူ့ကျွးကျွး� သူ�ခေါတိုးသူန်း 
မြူပ�လူ့�ပးထာ�ခေါသူာစီာအာ�ပးနှှင်�း အာစီာ�အာစီာအာခေါမြူ��ံခေါသူာ 
အာစီာ�အာခေါသူာကျွးလူ့မ်းး�ညွှှန်းး�ျကျွးမ်းျာ�စီာအာ�ပးတိုးး�တိုး့င်း ခေါ�တိုးးနှှင်�း
အာညာီ အာ�ျကျွးအာလူ့ကျွးသူစီးမ်းျာ� မြူဖွဲ့ညာ�းသူ့င်း�ရန်းးလူ့း�အာပးခေါ�ကျွာင်း� 
အာမ်းျး��သူာ�အာာဟာာရဖွဲ့့ံ�ဖြိုးဖွဲ့း��ခေါရ�ဌာာန်းကျွ မ်းီ�ခေါမ်းာင်း�ထး��မြူပထာ�ဖြိုးပီ�
မြူဖွဲ့စီးသူညား။ 

• င်း�နှှင်�းပတိုးးသူကျွးခေါသူာ အာစီာ�အာစီာ အာကြီးကျွံမြူပ��ျကျွးမ်းျာ�ခေါပ�ရ
ခေါသူာ အာာဟာာရပညာာရှင်းမ်းျာ�နှှင်�း အာာဟာာရ ခေါဇာင်း�ခေါပ� 
င်း�-စီး�ကျွးပျး��ခေါရ� အာစီာ�အာစီာစီန်းစီး လူ့ုပးရှာ�ခေါ�ာင်းရ့ကျွးမ်းုမ်းျာ�

အာတိုး့ကျွး အာစီီအာစီဉ်း ဒါီဇး�င်း�ခေါရ��့�သူူ မ်းျာ�အာာ� အာသူးခေါပ�ပး။
• ပစီးမ်းှတိုးးထာ�ခေါသူာ ခေါမြူဖွဲ့ရှင်း��ျကျွးမ်းျာ�ကျွး� အာသူးခေါပ�နှး�င်းရန်းး

အာတိုး့ကျွး 
င်း�နှှင်�းပတိုးးသူကျွးခေါသူာ အာစီာ�အာစီာ လူ့ံ�ဖြိုး��ံစီးတိုးး�ျ ရမ်းုနှှင်�း မ်း
သူန်း်းရှင်း�မ်းုတိုးး�ကျွး� တိုးးတိုးးကျွျကျွျ ခေါဖွဲ့ားထ�တိုးးပး။

ဤသူ�ခေါတိုးသူန်းကျွး� အာသူကျွးခေါမ်း့�ဝမ်းး�ခေါကျွျာင်း�မ်းုအာတိုး့ကျွး င်း� 
(လူ့�ပးင်န်းး�) စီီမ်းံကျွးန်းး�အာတိုး့ကျွး ပံ�စီံ/ဒါီဇး�င်း� ခေါရ��့�ထာ�ခေါသူာ 
သူကျွးခေါသူအာခေါထာကျွးအာထာ�အာခေါမြူ��ံ လူ့ုပးရှာ�ခေါ�ာင်းရ့ကျွးမ်းုမ်းျာ�
အာမြူဖွဲ့စီး တိုးး���ျ�� အာသူံ��မြူပ�နှး�င်းသူညား။ ဤသူ�ခေါတိုးသူန်းတိုး့င်း လူ့တိုးး�တိုးး
ခေါသူာ င်း�စီး�နှှင်�း ယ်င်း�မ်းှ မြူပ�မြူပင်းထ�တိုးးလူ့�ပးခေါသူာ င်း�ခေါမြူ�ာကျွးတိုးး�၌ 
အာစီာ�အာစီာသူန်း်းရှင်း�ခေါရ�ကျွျင်�းစီဉ်းမ်းျာ� တိုးး��မြူမ်းှင်�း ကျွျင်�းသူံ��လူ့ာခေါစီခေါရ�
အာတိုး့ကျွး သူင်းတိုးန်းး�မြူဖွဲ့စီးခေါမြူမ်းာကျွးခေါအာာင်း ဦး�ခေါ�ာင်းပံ�ပး��သူူမ်းျာ�နှှင်�း င်း�
အာခေါသူ�ခေါမြူ�ာကျွး (သူး�) င်း��ျဉ်း စီခေါသူာ အာာဟာာရမြူပညာ�းဝဖြိုးပီ� 
ယ်ဉ်းခေါကျွျ�မ်းုအာရ သူင်�းခေါလူ့ျားသူညာ�း င်း�အာခေါမြူ��ံထ�တိုးးကျွ�န်းးမ်းျာ�အာာ� 
ရးတိုးးသူးမ်းး��ျးန်းးလူ့့န်းး ထ�တိုးးလူ့�ပး သူူမ်းျာ�နှှင်�းအာတိုးူ တိုး့�ဖွဲ့ကျွး လူ့�ပးကျွး�င်း
ခေါန်းသူညာ�း စီီစီဉ်းသူူ (ပရိုး��ကျွး�ာ)မ်းျာ� ပးဝင်းသူညား။ ဤမြူပ�မြူပင်းဖြိုးပီ�
ထ�တိုးးကျွ�န်းးမ်းျာ�သူညား လူ့တိုးး�တိုးးခေါသူာ င်း�စီး�မ်းျာ� နှှင်�းနှုးွင်း�ယ်ှဉ်းပးကျွ 
ရးတိုးးသူးမ်းး��ျးန်းးလူ့့န်းး �ံ��ရှုံွ�မ်းုကျွး� ခေါလူ့့ာ��ျနှး�င်းသူညာ�းအာမြူပင်း 
တိုးစီးဖြိုးပး�င်းန်းကျွးတိုးညား� �း�သူလူ့း� အာထူ�သူမြူဖွဲ့င်�း င်း�ရှာ�ပး�ခေါသူာ ခေါဒါသူ
မ်းျာ�ရှး အာာ�န်းညား�ထး�း�ကျွးလူ့့ယ်းခေါသူာ အာ�ပးစီ�မ်းျာ�အာတိုး့ကျွး ရလူ့့ယ်းခေါစီ
နှး�င်းခေါသူာ တိုးာရှညား�ံထ�တိုးးကျွ�န်းးတိုးစီးမ်းျး��၏ ရလူ့့ယ်းခေါစီမ်းုကျွး�လူ့ညား� 
တိုးး��မြူမ်းှင်�းခေါပ�နှး�င်းပးသူညား။

၆။ ကိငွေလွှာ�င်ယ််�ျး�အားတိုး�ကိ် င်း��ုန်း်် ��တိုး်လွှာ�ပ််�ု ဖ�ံ�ခြုံဖးု �ငွေစီမြူချင််�။

ကျွမ့်းာ�င်း�အာဖွဲ့့�� (WorldFish) ၏ စီီမ်းံကျွးန်းး�န်းယ်းပယ်းတိုးစီး��တိုး့င်း မြူပ�လူ့�ပး
���ခေါသူာ အာတိုးာ�အာ�ီ��့�မြူ�မ်းး� စီးတိုးးမြူဖွဲ့ာခေါလူ့�လူ့ာမ်းု သူ�ခေါတိုးသူန်းရလူ့ဒါး
ကျွး� အာခေါမြူ��ံ၍၊ ခေါတိုး့�ရှးရသူညားမ်းှာ ကျွခေါလူ့�င်ယ်းမ်းျာ�ကျွး� င်း�ခေါကျွွ�ရာ၌ 
အာဓားကျွ အာဟာန်း်းအာတိုးာ�မ်းှာ အာန်းီ�ကျွပး မြူပ�စီ�ခေါစီာင်�းခေါရှာကျွးခေါပ�သူူမ်းျာ�
ကျွ ကျွခေါလူ့�င်း�ရိုး��စီူ�ကျွာ အာသူကျွးရှူကျွျပးမ်းညားကျွး� စီး��ရးမ်းးထးတိုးးလူ့န်း်း
မြူ�င်း�ပင်းမြူဖွဲ့စီးသူညား။ (စီာကျွး��၊ Rizaldo and Weatherson 2018). 
ထး�ခေါ�ကျွာင်�း ဤစီီမ်းံကျွးန်းး�သူညား ထး�အာတိုးာ�အာ�ီ�အာတိုး့ကျွး ခေါအာာကျွးပး
�ျဉ်း�ကျွပးမ်းု နှှစီး��ကျွး� မြူပ�လူ့�ပးမ်းညား။

၁။ ရပးရ့ာလူ့ူမ်းုအာဖွဲ့့��အာစီညား�အာ�င်�းတိုး့င်း အာမ်းျး��သူမ်းီ�မ်းျာ�နှှင်�း 
အာမ်းျး��သူာ�မ်းျာ�ပးခေါသူာ အာ�ပးစီ�တိုးစီး��ကျွး� အာခေါမြူ�ာကျွး�ံထာ�ခေါသူာ 
SIS ဌာာခေါန်းင်း�င်ယ်းခေါလူ့�မ်းျာ�ကျွး� (ဟာင်း�သူီ� ဟာင်း�ရ့ကျွးခေါမြူ�ာကျွးမ်းျာ�ကျွး�
လူ့ညား� ထညာ�းနှး�င်းဖြိုးပီ�) ခေါဒါသူထ့ကျွး ကြီးကျွးတိုးး�ံ�ကျွး� အာသူံ��မြူပ�ကျွာ င်း�မ်းုန်း်း
မြူပ�လူ့�ပးခေါစီခေါသူာ ခေါလူ့�ကျွျင်�းမ်းုမြူဖွဲ့စီးသူညား။)

၂။ စီီ�ပ့ာ�မြူဖွဲ့စီးအာ�င်�း၌မ်းူ င်း�မ်းုန်း်းထ�တိုးးလူ့�ပးရာ၌ အာခေါထာကျွးအာကျွူ
မြူဖွဲ့စီးခေါစီရန်းး ပ�ဂျဂလူ့းကျွကျွ�မ်းပဏီီတိုးစီး��နှှင်�း ထးခေါတိုး့��ကျွးသူ့ယ်း 
ခေါ�ာင်းရ့ကျွးနှး�င်းသူညား။ ထး�ခေါ�ကျွာင်�း အာခေါမြူ��ံစီမ်းး�သူပးအာ�င်�းမ်းှသူညား 
ခေါဒါသူ�ံ စီာ�သူံ��သူူမ်းျာ� ကျွျယ်းကျွျယ်းမြူပန်း်းမြူပန်း်း ရလူ့့ယ်း သူညား�အာထး 
တိုးး���ျ��ရန်းးအာ�င်းသူင်�းမြူဖွဲ့စီးကျွာ ရညားရ့ယ်း�ျကျွး ဖြိုးပီ�ခေါမြူမ်းာကျွးခေါစီမ်းညား
မြူဖွဲ့စီးသူညား။
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င်း�မ်းုန်း်းသူညား မ်းရှးမ်းမြူဖွဲ့စီးလူ့း�အာပးခေါသူာ အာာဟာာရဓာာတိုးးမ်းျး��စီံ� 
ကြွကျွွယ်းဝခေါသူာ အာစီာ�အာစီာမြူဖွဲ့စီးသူညား။ ထး�မြူပင်း ကျွခေါလူ့�င်ယ်း
မ်းျာ� အာတိုး့ကျွး အာရသူာနှှင်�း အာာဟာာရမြူပညာ�းစီံ�ခေါစီရန်းး မြူဖွဲ့ညာ�းစီ့ကျွး
အာစီာ�အာစီာအာမြူဖွဲ့စီး နှူ�ညာံ�ခေါသူာ�န်းး (သူး�မ်းဟာ�တိုးး ဂျျ�ံယ်ာဂျ�)နှှင်�း 
ကြီးကျွးတိုးးခေါ�ျ/ခေါထာင်း�ထာ�ခေါသူာ ဖွဲ့ရိုံ�သူီ�နှှင်�း ကျွန်းးစီ့န်းး�ဥဝးကျွ��သူး�ခေါသူာ 
ဟာင်း�သူီ�ဟာင်း�ရ့ကျွးမ်းျာ�ကျွး� င်း�မ်းုန်း်းထ�သူး� မြူဖွဲ့ညာ�းထညာ�း နှး�င်းသူညား။

၇။ အားးဟား�အားတိုး�ကိ် ပ်းဝင််ပ်တိုး်သကိ်/ငွေ�းင််��ကိ်သး�ျး�နှှင််် �း
ငွေတိုး���ကိ်�ံ�ုကိး� အားး�မြူဖည်း််ငွေပ်� မြူချင််�။

ရညားရ့ယ်း�ျကျွးမ်းှာ ပ့င်�းလူ့င်း�မြူမ်းင်းသူာမ်းုကျွး� တိုးး��မြူမ်းှင်�းခေါပ�ရန်းး၊ အာာဟာာရ
တိုးး��ပ့ာ�ခေါရ�၌ င်း�၏တိုးန်းးဖွဲ့း��ကျွး� အာာ�မြူဖွဲ့ညာ�းခေါပ�ရန်းးနှှင်�း ကျွမ့်းာ�င်း�အာဖွဲ့့�� 
(WorldFish) ကျွ အာခေါကျွာင်းအာထညားခေါဖွဲ့ားထာ�သူညာ�း အာာဟာာရ

ခေါဇာင်း�ခေါပ� င်း�-စီး�ကျွးပျး��ခေါရ� အာစီာ�အာစီာ စီန်းစီးမ်းျာ��ျဉ်း�ကျွပးမ်းုတိုး့င်း
 ပးဝင်းခေါ�ာင်းရ့ကျွးခေါန်းသူူမ်းျာ�အာ�ကျွာ� သူတိုးင်း�အာ�ျကျွးအာလူ့ကျွး ပံ�ပး��
ခေါပ�ရန်းးမြူဖွဲ့စီးသူညား။ ထး�မြူပင်း (အာာဟာာရမြူမ်းှင်�းတိုးင်းခေါရ� အာရပး�ကျွးလူ့ူမ်းု
အာဖွဲ့့��အာစီညား� မ်းဟာာမ်းးတိုးးအာဖွဲ့့�� - SUN CSA နှှင်�း န်းညား� ပညာာလူ့�ပးင်န်းး�
အာစီ�အာဖွဲ့့�� စီခေါသူာ) အာာဟာာရနှှင်�း ကျွျန်းး�မ်းာခေါရ�ခေါ�့�ခေါနှ့�မ်းုမ်းျာ�
တိုး့င်း ပးဝင်းမြူ�င်း�အာာ�မြူဖွဲ့င်�း အာစီာအာာဟာာရအာတိုး့ကျွး င်း�ကျွး� တိုးးရးစီာာန်းး
မ်းျာ�မ်းှ ရရှးခေါသူာ အာဓားကျွ အာစီာ�အာစီာအာမြူဖွဲ့စီး န်းကျွးန်းကျွးရှုးွင်း�ရှုးွင်း� မ်းှီ�း�
အာာ�ထာ�ခေါန်းရခေါသူာ မ်းျာ�စီ့ာခေါသူာ ခေါကျွျ�လူ့ကျွးလူ့ူမ်းု အာဖွဲ့့��အာစီညား�
 မ်းျာ�၏ အာကျွျး��ကျွး� မြူဖွဲ့စီးထ့န်းး�ခေါစီမ်းညာ�း မ်းူဝးဒါ�ျမ်းှတိုးးခေါရ�အာ�င်�း 
အာစီီအာစီဉ်းမ်းျာ�အာမြူဖွဲ့စီးတိုးင်းသူ့င်း�နှး�င်းသူညားအာထး င်း�၏အာခေါရ� ပးပံ�ကျွး� 
သူးန်းာ�လူ့ညားခေါစီမ်းညားမြူဖွဲ့စီးသူညား။ (စီာကျွး��၊ Youn et al. 2018)
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၁ ကျွျန်းး�မ်းာခေါရ�နှှင်�း အာာ�ကျွစီာ�၀န်းးကြီးကျွီ�ဌာာန်း။ ၂၀၁၈၊ ကျွဏ္ဍခေါပးင်း�စီံ�ပးဝင်းခေါသူာ အာမ်းျး��သူာ�အာာဟာာရ �း�င်းရာ င်း�နှှစီးစီီမ်းံကျွးန်းး�(MS-NPAN) 
၂၀၁၉-၂၀၂၃၊ MOHS, MOALI, MSWRRD & MOE.

၂ စီး�ကျွးပျး��ခေါရ�၊ ခေါမ်း့�မြူမ်းူခေါရ�နှှင်�း�ညားခေါမြူမ်းာင်း�ဝန်းးကြီးကျွီ�ဌာာန်း။ ၂၀၁၈၊ မြူမ်းန်းးမ်းာ�စီး�ကျွးပျး��ခေါရ�ဖွဲ့့ံ�ဖြိုးဖွဲ့း��တိုးး��တိုးကျွးမ်းု မ်းဟာာဗျူျူ ဟာာ (ADS) နှှင်�း ရင်း�နှှီ�မြူမ်းှ�ပးနှှံမ်းု
အာစီီအာစီဉ်း ၂၀၁၉-၂၀၂၃။ 

၃ SPRING။ ၂၀၁၄ ��နှှစီး။ မ်းရှးမ်းမြူဖွဲ့စီးလူ့း�အာပးခေါသူာ အာာဟာာရ�း�င်းရာ ခေါ�ာင်းရ့ကျွးမ်းုမ်းျာ�နှှင်�းမ်းရှးမ်းမြူဖွဲ့စီး လူ့း�အာပးခေါသူာ တိုးစီးကျွး�ယ်းခေါရသူန်း်းရှင်း�မ်းု
�း�င်းရာ ခေါ�ာင်းရ့ကျွးမ်းုမ်းျာ� - Peace Corps ကျွျန်းး�မ်းာခေါရ��း�င်းရာ ခေါစီတိုးန်းာ�ဝန်းးထမ်းး�မ်းျာ�နှှင်�း Peace Corps ၀န်းးထမ်းး�မ်းျာ�အာတိုး့ကျွး ခေါလူ့�ကျွျင်�း
ခေါရ�လူ့မ်းး�ညွှှန်းး။ ကျွမ့်းာလူ့ံ�� �း�င်းရာအာာဟာာရစီီမ်းံကျွးန်းး� (SPRING) Arlington, VA.၏ �း�င်းမ်းာအာာ�ခေါကျွာင်း�သူညာ�း မ်းးတိုးးဖွဲ့ကျွးမ်းျာ�၊ ရလူ့ဒါးမ်းျာ�နှှင်�း 
�န်းး�သူစီးတိုးီထ့င်းမ်းုမ်းျာ�။ 

၄ DBC မ်းူခေါ�ာင်းသူညား အာမြူပ�အာမ်းူခေါမြူပာင်း�လူ့�မြူ�င်း�မ်းဟာာဗျူျူ ဟာာကျွး� ဖွဲ့့ံ�ဖြိုးဖွဲ့း��တိုးး��တိုးကျွးခေါစီရန်းးနှှင်�း မြူပန်းးလူ့ညား သူံ��သူပးရန်းးအာတိုး့ကျွး အာခေါထာကျွးအာကျွူ
မြူပ�ခေါသူာ အာဓားကျွကျွျခေါသူာအာ�ျကျွးမ်းျာ� (အာမြူပ�အာမ်းူ၊ ဦး�စီာ�ခေါပ� အာ�ပးစီ� သူး�မ်းဟာ�တိုးး လူ့ှမ်းး�မ်းး��ခေါသူာအာ�ပးစီ�မ်းျာ�၊ အာ�ံ��အာမြူဖွဲ့တိုးးခေါပ�ခေါသူာ အာရာ
မ်းျာ�၊ ခေါ�ာင်းရ့ကျွးမ်းုမ်းျာ� အာတိုး့ကျွး ခေါပးင်း�ကျွူ�တိုးံတိုးာ�မ်းျာ�နှှင်�း ခေါ�ာင်းရ့ကျွးမ်းုမ်းျာ�) တိုးင်းမြူပသူညား။
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